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Zilkade 627'de (Eylül 1230) Ceyyan'da 
(Jean) doğdu . Sekizinci ceddi Asım'dan 
dolayı Ası ml nisbesiyle de anılır. Tahsiline 
Ceyyan'da başladı. Ancak şehrin düşman 
işgaline uğraması üzerine 643'te ( 1245-
46) babasıyla birlikte Mfıleka'ya (Malaga) 
göç etti ve öğrenimini burada sürdürdü. 
Bir ara dönemin Him ve kültür merkezi 
olan Sebte'de(Ceuta) ve hayatının sonuna 
kadar yaşadığı Gırnata'da (Granada) pek 
çok hocadan istifade etti. Ebu Bekir Ah
med b. Muhammed b. As (Asi). Ebü'l-Ve
lld İsmail b. Yahya el-Ezdi el-Attar ve 
Ebü'l-Hasan eş-Şarri'den kıraat dersi al
dı ; Ebü'l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed 
es-Serrac, Ebü'l-Hattab Muhammed b. 
Ahmed b. Halil ve Ebü'l-Mecd Ahmed b. 
Hasan el-Muradi'den hadis dinledi; Ebü'l
Abbas İbn Fertun'dan değişik alanlarda 
faydalandı. İbnü'z-Zübeyr'in -mektupla
şarak icazet aldıkları dahil- hocalarının 

sayısı400 civarında olup (İbn FerhOn, ı. 

189) Muhammed Şa'bani bunlardan 100 
kadarının ismini kaydeder (el-Burhan ff 
tertfbi süveri'l-Kur'an, neşredenin girişi, 
s. 132- 146) Tefsir, kır aat. hadis. fıkıh ve 
dil alanındaki yetişkinfiğiyle ilim çevrele
rinde ön plana çıkan ve telif çalışmaları 
yanında talebe yetiştirmekle de meşgul 
olan İbnü'z-Zübeyr'den faydalananlar ara
sında Ebu Hayyan el-Endelüsi, İzzeddin 
İbn Cemaa ve İbn Cüzey gibi alimler zik
redilmektedir. İbnü'z-Zübeyr Maleka'da 
iken peygamberlik iddiasında bulunan 
sihirbaz İbrahim ei-Fezari'nin yalancı ve 
sahtekar olduğunu söyleyerek onunla mü- · 
cadeleye girdi. Bu mücadelede Fezari'nin 
yanında yer alan Maleka em iri, İbnü'z-Zü
beyr'in bütün kitaplarını ve hocalarının 
derslerinde tuttuğu notlarını yağmalattı. 
Bu olay üzerine Gırnata'ya göç eden İb
nü'z-Zübeyr, 671 'de (1273) devlet reisi 
olan Sultan ll. Muhammed'in himayesine 
sığındı. Burada kendisine itibar edildi, ka
dılık ve ulucami hatipliği görevleri verildi. 

Fezari ile mücadelesini onun öldürülme
sine kadar sürdüren İbnü 'z-Zübeyr 8 Re
biülewel708'de (26 Ağustos 1308) Gırna
ta'da vefat etti. 

Maliki mezhebinin önde gelen fakihle
rinden olan İbnü'z-Zübeyr ftikadda Ehl-i 
sünnet akldesinin güçlü bir savunucusu
dur. Nitekim Milô.kü't-te'vil'inde Mu'te
zile ve Hariciler'le çeşitli bid'at mezheple
rinin görüşlerini, özellikle Zemahşeri'nin 

el-Keşşô.f'ta yer alan i'tizali fikirlerini ve 
sapık bir tarikat olarak gördüğü Şevziy
ye'nin tasawufi anlayışını tenkit etmiştir 
(Milakü 't-te'vfl, n eş redenin giri ş i , 1, 69-

71). 

Eserleri. 1. Milô.kü't-te'vil (Milakü't
te' vfli'l-l.catı' bi-?evi'l-ilf:ı[ıd ve't-ta'tfl fi tev
cfhi'l-müteşabihi'l-laf? min ayi't-tenzfl). 
Kur'an'ın tefsirine dair olan eserde, her 
surede aynı veya benzer lafızlarla tekrar
lanan ayetier ele alınarak bunların hik
metleri üzerinde durulmuş. bu tür ayet
ler hakkında uyandırılmak istenen şüphe
ler giderilmeye çalışılmıştır. Kitap Said ei
Fellah (Beyrut 1403/ 1983) ve Mahmud Ka
mil Ahmed (Beyrut 1985) tarafından iki 
cilt olarak yayımlanmıştır. 2. el-Burhô.n 
ii tertibi süveri'l-Kur'ô.n. Mushaf'taki 
sıralarına göre sureler arası münasebetin 
ele alındığı eseri Muhammed Şa'bani neş
retmiştir (Küveyt 1404/1984, 1406/1986; 

Muhammediye 141 0/1990). 3. ez-Zamô.n 
ve'l-mekô.n (nşr. Muhammed b. Şerife, 
Darülbeyza 141 3/1993) 4. Şerf:ıu'l-İşô.re 
li'l-Bô.ci. Ali b . Muhammed ei-Baci'nin 
usUl-i fıkha dair eserinin şerhidir. S. Şı

latü 'ş-Şıla (e?·Zeyl 'ale'ş-Şıla li'bn Beşkü

val). Son kısmı Evarista Levi-Provençal 
(Rabat 1937), üçüncü cüzü Abdüsselam 
ei-Herras ve Said A'rab (Rabat 1993) ta
rafından yayımlanmıştır. 6. Bernô.mec. 
Eserde müellifin hocalarının isimleri sa
yılmış. ikisi hariç diğerlerinden icazet al
dığı belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda Mu'
cemü şüyul].ihi adıyla yer alan kitap da 
bu eser olmalıdır. 7. Urcuze ii beyô.ni 
me~hebi'ş-Şev~iyye (Urcüze {ı 'r-reddi 

'ala me?hebi'ş-Şev?iyye): Ebu Abdullah 
eş-Şevziyye'ye nisbet edilen tarikat hak
kında yazdığı manzum bir eserdir. 8. 
Red'u'l-cô.hil 'an i'tisô.fi'l-mecô.hil. Yi
ne Şevziyye'ye reddiye olarak kaleme alı
nan diğer bir eseridir. Kaynaklarda İbnü'z
Zübeyr'e ayrıca Ta'li]f 'alô. Kitô.bi Sibe
veyhi, Kitô.bü '1-İ'lô.m bimen ]].u time bi
hi'l-Kutrü'l-Endelüsiyyü mine'l-a'lô.m, 
Sebilü'r-reşô.d ii fazli'l-cihô.d adlı eser
ler nisbet edilmektedir. 
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IBNULEMIN MAHMUD KEMAL 
(1871-1957) 

Son devir Osmanlı devlet adamları, 
şairleri, musikişinasları 

ve hattatları üzerine 
biyografileri ve tarih bilgisiyle 

tanınmış alim. 
~ 

17 Kasım 1871'de İstanbul'da Beyazıt'
ta Mercan Ağa mahallesinde doğdu . Ba
bası, Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın yir
mi yedi yıl mühürdarlığını yapmış. Ru
meli beylerbeyiliği payeli Mehmed Emin 
Paşa. annesi . dini ve ahlaki terbiyesinde 
çok şey borçlu olduğu Hamide Nergis Ha
nım'dır. Babası, Hz. Hüseyin soyundan 
gelmekle "seyyid" unvanı ile tanındığı gi
bi İbnülemin ve kardeşi Ahmed Tevfik de 
gerektikçe bu unvanı kullanmışlardır. Aile
nin bir kolu, yine baba tarafından Buha
ra emirlerinden olup çok eski bir zaman
da Anadolu'ya göç ederek Arapkir'de yer
leşmiş Selcenlioğulları'na çıkar. öte yan
dan babasının anne soyunca da Arapkir'
de Gökbeylioğlu ailesinden Yusuf Kamil 
Paşa ile akrabadırlar. ibnülemin'de Yusuf 
Kamil Paşa'ya olan derin bağlılık kökünü 
bir cihetten özellikle buradan alır. 

Çocukluk yıllarının çok zamanını Yusuf 
Kamil Paşa'nın eşi Zeynep Kamil Hanım'ın 
konağında geçiren İbnülemin. kendinden 
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iki yaş küçük kardeşi Ahmed Tevfik ile 
birlikte ilk resmi eğitimine Mercan Ağa 
Sıbyan Mektebi'nde başladı. Süleymani
ye Camiiimareti'ndeki Şehzade Rüşdiye
si'nden 6 Haziran 1885'te mezun oldu. 
Babası Kazan mutasarrıflığına tayin edi
lince (9 Haziran 1885) ailece gidip orada 
bir buçuk yıl kadar kaldılar. istanbul'a 
döndüklerinde Maarif Nazırı Münif Pa
şa 'nın yardımı ile Mekteb-i Mülkiyye'nin 
yatılı kısmına kaydoldu. Buradaki öğreni
mini bitirmeden ayrılıp dinleyici sıfatıyla 
Mekteb-i Hukük'un derslerine devam et
ti. İki kardeşin beraber sürdürdüğü bu 
resmi öğrenim dışında asıl eğitimleri kü
çük yaştan itibaren babalarının ihtima
mı altında başlamış. daha sonra da ko
naklarına gelen hocalardan ve devrin ta
nınmış ulemasından gördükleri cami 
dersleriyle devam etmiştir. Konağa gelen 
hocaların en ünlüleri arasında, oğlu Meh
med Akif ile birlikte eğitim gördükleri 
Fatih müderrislerinden ipekli Mehmed 
Tahir Efendi de vardı. İbnülemin ve kar
deşi ayrıca Trabzonlu Hoca Hüsnü Efen
di'den tefsir, Şa]J-iJ.ı-i Bul]ô.rive Fars ede
biyatı okudular. Ünlü hattat Hasan Tah
sin Efendi'den hüsn-i hat meşkederek 
icazet aldılar. Kazan'da bulundukları sı
rada Süleymaniyeli Fanl Efendi'den Arap 
ve Fars edebiyatma dair yeni bilgiler kaza
nırken reji müdürü Leon Efendi ve diğer 
bir gayri müslimden Fransızca'larını iler
lettiler. Bu arada mutasarrıflık tahrirat 
kalemine devam ederek resmi muame
lat usullerini ve kalem işlerini öğrendi
ler. 

Babaları Mehmed Emin Paşa, 1887Ey
lülünde vazifesi elinden alınıp döndüğü 
istanbul'da mazuliyet yıllarını geçirmek
te iken İbnülemin, 17 Kasım 1889'da Ba
bıali'nin gözde dairelerinden Vilayat-ı 
Mümtaze Kalemi'ne stqjyer olarak girdi. 
Bu tarihten itibaren Babıali'nin ilga edili
şine kadar otuz üç sene aralıksız sürecek 
olan bürokrasi hayatı. ona yaşattığı ümit
ler ve hayal kırıklıkları yanında kendisine 
kazandırdığı devlet görgüsü ve eserleri
ne sağladığı ilk elden malzeme ve bakir 
bilgiler bakımından hal tercümesinde hu
susi bir yer tutmaktadır. 1892'de Sacta
ret Mektübl Kalemi'ne alınan İbnülemin , 
buradaki başarısı dolayısıyla 1895 yılında 
Teftiş-i Isiahat Komisyonu başkatipliği
ne getirilmiş, Mehmed Said Paşa'nın be
şinci sadaretinde onun vaadlerine güve
nerekyeniden Sadaret Mektübl Kalemi'
ne dönmüş, fakat vaadierin hiçbiri ger
çekleşmemiş, üstelik Eyalat-ı Mümtaze 
Kalemi'ne geri gönderilmek istenmiştir. 
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İbnülemin bu durumları gençlik hayatını 
zehirleyen sıkıntılar olarak ifade eder. 

Gönderildiği eski vazifesine kırk gün 
gitmeyerek evine çekildikten sonra 1897 
Martında yeniden döndüğü Sadaret Mek
tübi Kalemi'nde geçen zaman içinde tür
lü engellerle mücadele ederek sonunda 
aynı dairenin müdür muavinliklerinden 
birini elde edebildi (3 Mayıs 1906). Az ön
ce de "Ola sınıf-ı sanisi" rütbesine yüksel
miş olmakla artık rica! sınıfına girmiş bu
lunuyordu. Said Paşa, yedinci defaki sa
daretinde İbnülemin'i Sadaret Mektübi 
Kalemi'nin müdürlüğüne tayin etti ( 3 
Ağustos ı 908) . Ancak bu tayinden hoş
lanmayan ve fırsat kollamakta olan amir 
ve rakiplerinin oyunu ile Said Paşa sada
retten ayrılır ayrılmaz BabıaWdeki ilk 
memuriyet yeri olan, yeni adıyla Eyatat-ı 

· Mümtazeve Muhtare Kalemi'ne bu defa 
müdür olarak getirildi (3 Eylül 1908) . ll. 
Meşrutiyet'ten sonra birtakım ara hiz
metler yanında çeşitli komisyonlarda üye
lik ve temsilcilik görevleri de verilen İb
nülemin, ll. Abdülhamid'in tahttan indi
rilmesi üzerine Yıldız Sarayı evrakının tet
kik ve tasnifi ve birikrnişjurnallerin tas
fiyesi işine memur edildi (29 Kasım 1911 ). 

Çalışmalara üç kişilik bir komisyon olarak 
başlanmışken üyelerden birinin çekilme
si ve yeni komisyonlar kurulması yolunda 
yapılan teşebbüslerin neticesiz kalması 
sonunda bu görev zamanla tamamen ona 
emanet edildi. Karmakarışık hale gelmiş 
800 sandık dolusu evrakı büyük bir vukuf 
ve titizlikle elden geçirerek şimdiki adı 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi olan Sadaret 
Hazine-i Evrak Dairesi'ne teslim etti ve 
her· türlü araştırmaya hazır mükemmel 
bir arşiv teşkiline muvaffak oldu. Malze
mesinin esasını ve en büyük kısmını bu 
mühim ve bakir arşivden alması bakımın
dan Osmanlı Devrinde Son Sadnazam
lar'ın meydana gelmesinde buradaki ça
lışmasının önemli payı bulunmaktadır. 

ll. Meşrutiyet' e yakın ve onu takip eden 
yıllardan itibaren ilmi hüviyetine yaraşır 
vazifelere layık görülerek sadece Yıldız 
Sarayı evrakını incelemekle görevli ko mis
yonla kalmayıp başka komisyon çalışma
larına da getirildi. 1. Dünya Savaşı yılları 
İbnülemin'in yıldızının parladığı, kültÜr 
hayatımız için mühim birçok çalışma için
de yer aldığı. bu yolda kendisine önemli 
işlerin havale edildiği bir devredir. Vakıf
lara ait sanat eserlerini kaybolmak ve ya
bancı diyariara gitmekten kurtarmak ga
yesiyle bir m üze kurulması için dört üye ile 
birlikte sürdürdüğü büyük gayretler so-

ibnülemin 
Mahmud 

Kemal 
"edib-i şehır· 

diye şöhret 
yaptıgı 

ilk yıllarda 

nunda Süleymaniye Camii imareti'nde Ev
kat-ı İslamiyye Müzesi'ni kurdu (27 Nisan 
1914) Yerine getirdiği hizmetlerden do
layı kendisine üçüncü rütbeden Osmanlı 
nişanı verildi. Savaş yılları içinde değişik 
zamanlarda istanhul'a gelen ve müzeyi 
gezen Almanya imparatoru Wilhelm ve 
Avusturya- Macaristan imparatoru- Ma
caristan Kralı Karl tarafından yüksek 
rütbeden birer madalya ile taltif edil
di. 1916'da görevtendirildiği Muhafaza-i 
Asar-ı Atlka Komisyonu'nda milli eserle
rin korunmasına dair layiha ve bununla 
ilgili nizarnname de onun kalemiyle son 
şeklini aldı. Şura-yı Devlet ve Sadaret Da
i resi'nde arşivlerin tanzimi için kurulmuş 
komisyonlarda sactareti temsilen görüş
lerini açıkladı. Rağbetsizlikten dolayı bir 
zamandan beri yok olmaya yüz tuttuğu
nu gördüğü hat sanatını yaşatma çare
lerini düşünen İbnülemin, aynı zamanda 
tezhip ve klasik cilt sanatlarının da ihya
sı gayesiyle, memleketteki istidatları bu 
sanatlara özendirecek ve devlet deste
ğiyle eğitimini sağlayacak bir müessese 
olmak üzere Medresetü'l-hattatln'in ku
rulmasına ön ayak oldu ( 31 Mayıs 1914) . 

Suranın idaresi de kendisinin içinde bu
lunduğu Evkaf-ı İslamiyye Müzesi yöne
tim kuruluna verildi (b k. Evkaf-ı Hümayun 
Nezaretinin Tarihçe-i Teşkflatı, s. 236, 246). 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin tarihi ve 
nazırıarının hat tercümesine dair orUinat 
eserin ortaya çıkmasındaki başarısından 
dolayı kendisine ikinci rütbeden Med
di nişanı verildi (II Nisan 1917) . Nadir ve 
değerli yazmaların baskılarını hazırlamak 

için kurulan Asar-ı Müfide Kütüphanesi 
heyetinin en verimli üyesi olarak divan 
şiirinin üç seçkin simasının divanlarının 
neşri işini üstten di. . 

İdari hayattaki geniş tecrübesi ve tari
hi kültür birikimi dolayısıyla sadrazamla
rın. nazıriarın kendisinden görüş aldıkları 
İbnülemin, 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 



sıralarda başlayacak barış müzakerele
rinde devletin hak ve menfaatlerini n ko
runması ve barış antiaşması esaslarının 
belirlenmesi için 11 Kasım 1918'de Hari
ciye Nezareti 'nde, Harbiye Nezareti adına 
müsteşar sıfatıyla Miralay İsmet'in (İnö
nü) ve diğer nezaret müsteşariarının da 
katıldığı fevkalade komisyonda sadaret 
makamının temsilcisi olarak görevlendi
rildL 

Savaş sonunda Osmanlı Devleti'nin de
ğişen siyasi ve idaribünyesi içinde Eya
Iat - ı Mümtaze ve Muhtare Dairesi 'nin 
hükmü ve fonksiyonu kalmadığından bu
ran ın lağvedilmesiyle kıdem ve mevkiine 
uygun bir makam olarak Babıali Müdev
venat-ı KanGniyye Dairesi müdürlüğüne 
getirildi ; bunun yanı sıra devletin resmi 
gazetesi Takvim-i Vekayi ' in müdürlüğü 
ile de görevlendirildikten başka , Eyalat-ı 

Mümtazeve Muhtare Kalemi 'nin başşe
hirde bulunan ahalisiyle ilgili işlerinin ba
rışın imzalanmasına kadar idaresi ve yü
rütülmesi yine kendi üstünde kaldı (26 

Ey lül 192 1). 

Galip devletlerin işgali altına girmiş Mü
tareke devri istanbul'unda, İzmir'in işgal 
edildiği 1 S Mayıs 1919 günü Fransız aske
ri makamlarınca , yarım asırdır oturmak
ta oldukları konaklarının yirmi dört saat 
içinde boşaltılıp kendilerine tesliminin is
tenmesi üzerine evlerindeki tarihi eşya
nın , zengin -kitap ve gazete koleksiyonla
rının çoğunu alamadan ailece yuvalarını 
terketmek mecburiyetinde kalındı. Bul
dukları her şeyi talan eden, kıymetli tari
hi evrakı yağmalamaktan, İbnülemin'in 
üzerine titrediği yazma eserleri, gazete 
ve mecmua koleksiyonlarını parçalayıp 
tuvalette kullanmaktan dahi çekinme
yen işgalciler, aracılar konulup sürdürülen 
uzun temaslardan sonra burayı terkettik
lerinde bir buçuk yıl önce ayrıldıkları ko
n ağı kapı ve pencerelerine varıncaya ka
dar sökülmüş, hemen hemen dört du
vardan ibaret kalmış halde buldular. 

Devletin çöküşüyle birlikte Babıali hü
kümeti son demlerini yaşarken yıllarca 
çeşitli engellemelerle karşılaşmış bulu
nan İbnülemin, nihayet Babıali'de en 
üst kademedeki vazifesi olan Divan-ı Hü
mayun beylikçiliğine getirildi ( 1 Ağustos 
ı 922 ). Bu son vazifesinde olanca diraye
tini ortaya koyan İbnülemin, başta "sah 
çekmek" gibi bir müddetten beri buranın 
terkedilmiş bazı usul ve geleneklerini ye
niden yerleştirmeye muvaffak oldu. An
cak bu parlak memuriyeti, Anadolu milli 
hareketinin iradesi altına giren Babıali'-

nin lağvı ile 7 Kasım 1922'de sona erdi. 
Devlete otuz üç yıl boyunca verilmiş bir 
hizmet sonunda kendisine ve kardeşine 
cüzi bir mazuliyet maaşı bağlandığından 
ailece düştükleri maddi sıkıntı içinde bu
n aldıkları bir sırada kardeşi Ahmed Tev
fik'i de kaybetti ( 3 May ı s ı 92 3). Bu arada 
İbnülemin'in , işsizlik ve geçim sıkıntısı
nın kucağına düşmesine ve kardeşinin 
ölümünün getirdiği darbeyle inzivaya çe
kilişine razı olmayan dostları , kendisinin 
haberi olmaksızın DüyGn-ı UmGmiyye İda
resi'nde ona bir memuriyet buldular (22 

Ey lül ı 923 ) İbnülemin , bu teşebbüsün 
başını çeken dostu Halil Nihat'ın (Bozte
pe) yanı sıra orada bir araya geldiği Ah
med Haşim , Fazı! Ahmet (Aykaç) ve Hü
seyin Daniş gibi edebiyatçılarla yaptığı 
sohbetlerle biraz teselli buluyordu. An
cak çok geçmeden DüyGn-ı UmGmiyye 
bütçesinde kısıtlanmaya gidilmesi üzeri
ne tekrar işsiz kaldı (ı 5 May ı s ı 924 ). 

O sırada Maarif Vekaleti müsteşarı bu
lunan M. Fuad Köprülü, şahsına ve ilmine 
büyük saygı duyduğu İbnülemin ' in Vesa
ik-i Tarlhiyye Tasnif Heyeti başkanlığına 
gelmesini sağladı (22 May ı s 1924). İbnü
lemin burada, kendisinden önce Ali Emi
ri Efendi'nin başkanlığında yapılan çalış
malara nisbetle daha mazbut ve sistem
li bir düzen kurmaya muvaffak oldu. Se
lefinin padişahlara göre yürüttüğü tas
nif tarzı yerine müesseseleri esas alan ve 
kendi içinde kronolojik bir sıralama geti
ren bu düzenlernede katalogları otuz cilt 
tutan 47.371 vesika elden geçirilip tasnif 
altına alındı. 

20 Kasım 1923'te seçildiği Tarih-i Os
manl Encümeni üyeliğiyle birlikte, idare 
meclisi üyesi olduğu Evkaf-ı islamiyye Mü
zesi 'ndeki hizmetlerini beraber yürütür
ken bu arada beşinci defa olarak yeniden 
m üzenin başkanlığına seçildi (ı ı Ağustos 

ı 925 ) Vesaik-i Tarlhiyye Thsnif Heyeti'nin 
bir müddet sonra Darülfünun Edebiyat 
Fakültesi bünyesi içine alınarak ardından 
da Başvekalet Hazine-i Evrak Dairesi'ne 
devrediJip lağvolunmasıyla İbnülemin ' in 
buradaki başkanlığı da sona erdi (30 Ni
san ı 927) . Ancak aradan fazla zaman geç
meden ad ve statü değişikliğiyle Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi'ne müdür olarak 
tayin edildi (26 Haziran 19 27 ). 

Yeniden üye seçildiği Türk Tarih Encü
meni, İbnülemin' in büyük çapta ilmi ça
lışma ve yayınları için yeni bir sayfa açtı. 
İl ml vukufunu ortaya koyan eserlerini bu
rada ardarda yayımlamaya başlar. Encü
men, 15 Nisan 1931 'de yerini Türk Tarih 

iBNÜLEMiN MAHMUD KEMAL 

Cemiyeti 'ne bıraktığı zaman üyelik dışın
da kaldı. Onun yerini 193S'te Türk Tarih 
Kurumu alırken de bir daha üye yapılma
dı. Bununla beraber 1932'de toplanan 
Türk Tarih Kongresi sırasında hazırlan
ması kararlaştırılan "Türk Tarihinin Ana 
Hatları" dizisi için kendisinden eski hat 
sanatımıza dair terkibi bir i cm al yazması 
istendi. Üzerindeki son resmi memuriyet 
olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi mü
dürlüğünden 1 Ağustos 193S'te yaş had
di dolayısıyla emekliye ayrıldı. 14 Nisan 
193S'te annesini kaybeden İbnülemin, 
ertesi yıl kendisine hac yolculuğu imka
nı açmış olan Prenses Hatice Abbas Ha
lim'in Kahire'den itibaren eşliğinde hac 
farlzasını da yerine getirdi (İ stanbul ' da n 

hareketi, 23 Mart 193 6) . 

Son vazifesinden cüzi bir emekli m aaşı 
ile köşesine çekilen İbnülemin kendini , 
her biri namını ayrı ayrı yadettirecek bü
yük çaptaki eserlerini tamamlamaya ver
di. Bu arada, müsteşrikler alemindeki yay
gın itibar ve şöhreti dolayısıyla yurt dışın
daki ilmi kongrelere çağrıldı. bazı ilim ce
miyetlerine üye yapıldı. 1934'te Londra'
da toplanan Cangres lnternationale des 
Sciences Anthropologiques et Ethnique'e 
davet edildi. Ancak maddi durumunun el 
vermemesi ve hiçbir resmi merciden yar
dım görmemesi yüzünden katılamadı. 
Aynı kongrenin 1938'de Kopenhag'daki 
toplantısına da çağrıldığı halde yine aynı . 

sebeplerle gitmesi mümkün olmadı . 

Devrin Maarif vekili Hasan Ali Yücel, İb
nülemin'le beraber İsmail Saib Sencer'i 
de Kütüphaneler Tasnif İşleri ilmi müşa
virliğiyle onurlandırdı. Bu arada Mısır Ve
liahdı Prens Mehmed Ali Tevfik'in daveti 
üzerine istanbul'daki Türk ve İslam Eser
leri Müzesi benzeri bir müzenin tanzimi, 
özellikle de buraya konulacak hat eserle
rinin seçim ve tasnifi için Relsülhattatln 
Kamil Akdik ile birlikte 29 Aralı k 1939'da 
Kahire'ye gitti. Kendilerine tevdi edilen 
işi başarı ile gerçekleştirerek 19 Şubat 
1940'ta istanbul'a döndüler. Kütüphane
ler ilmi müşavirliği bu defa. Maarif Veka
leti'nce yayın hazırlıkları ilerlemekte olan 
İsldm Ansik1opedisi'nin ilmi müşavirli
ğine çevrilmişti. Bu arada eski dostu Bağ
ctatlı İsmail Paşa'nın basılmamış Hediy
y etü '1- 'ar itin esma'ü '1-mü'ellifin v e 
aşarü '1-muşannifin adındaki Arapça bü
yük biyografi kamusunun kontrol ve ba
sımını üstlenerek iki büyük cilt halinde 
yayıma hazırladı (1 , istanbul 195 ı [ Kili sli 
Rifat Bilge ile [; ll , istanbul 1955 [Avni Ak
tuç ile[) 
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ilerleyen yaşı dolayısıyla, m üze değerin
deki kütüphanesinin ve emsalsiz hat ko
leksiyonunun akıbetini emin ellere tes
lim etmeyi düşünerek ölümünden sonra 
verilmek şartıyla istanbul Üniversitesi'
ne intikali için 1949'da gereken hukuki 
işlemleri tamamlamışken 1953'te bu şar
tı. da kaldırıp sağlığında bunların üniver
siteye mal olmasını gerçekleştirdi. Kona
ğının barındırdığı m üzelik eşyayı da aynı 
zamanda yine oraya bağışladı. 1953 yılı 
Martında istanbul Üniversitesi'nce şere
fine düzenlenen büyükjübilede, bu zen
gin hazineyi milletin istifadesine açan ör
nek alınacak bağışjestine resmen teşek
kür edildi. Tarihi konağını da ibnülemin 
Mahmud Kemal Vurdu adı altında, isla
mi ilimler tahsil eden veya islami terbi
yeye sahip talebeyi barındıracak bir yurt 
olarak kullanılmak üzere, mevcut yapısı
na dokunulmayıp aynen korunması şar
tıyla İbnülemin Mahmud Kemal İnal Vak
fı'na bağışladı. 

Bütün canlılığı ile ayakta kalan zihnl 
melekelerine ve sarsılmaz gayretine mu
kabil yaşlılığının son on yılında üst üste 
gelen rahatsızlıklarla bedeni gittikçe çö
ken İbnülemin bir ameliyat sonrasında 
24 Mayıs 195Tde vefat etti. Seksen altı 
yıllık bir ömrü sadece öğrenmek, araştır
mak, yazmak ve memlekete hizmet ver
mekle geçiren, arkasında abide çapında 
eserler bırakan İbnülemin'in göçüşü , baş
ta üniversite ve basın olmak üzere bütün 
fikir ve ilim dünyasında büyük bir tees
sürle karşılandı. Babası, kardeşi ve an
nesinin yattığı Merkez Efendi Kabrista
nı'nda 27 Mayıs 195Tde toprağa verilen 
İbnülemin'in ölümünün ertesi gününden 
başlayarak basında hatırası ve şahsiyetiy
I e ilgili çeşitli yazılar yer aldı. 

Edebi, Fikri ve İlıni Şahsiyeti. A) Şiir

leri. Edebiyat ve yazı dünyasına girişi, dev
rinin gençlerinin çoğu gibi şiir yolu ile olan 
İbnülemin Mahmud Kemal, erken yaşta 

252 

ibnülemin 
Mahmud 
Kemal 
yaslılık 

yıllarında 

Mehmed Akifle birlikte ilk nazım dene
melerine başlamış bulunuyordu. On iki
on üç yaşiarına geldiğinde ifade ve tek
nikçe epey gelişmiş olmakla beraber şiiri 
Mehmed Akif gibi kendisi için tek saha 
olarak almadı. Şekil ve muhtevaca zama
nının yenilik modalarına iltifat etmeyip 
eski şiirin izinde yürüyerek çoğu gazel 
tarzında olan manzumeler meydana ge
tirdi. Hersekli Arif Hikmet gibi üstatları 
örnek tuttu. o vaktin ünlülerinin şiirle
rine nazlreler söylemekten hoşlandı. Za
man zaman Nalani mahlasını kullandı. 
Şiirlerinde tem daima aşk idi. Yılların akı
şı içinde kaleme aldığı manzumeler ha
cimlice bir şiir mecmuasını dolduracak 
miktara ulaşmakla birlikte bunlara fazla 
değer vermedi. Bununla beraber ilmi ça
lışma ve araştırmalarının iyiden iyiye öne 
çıktığı zamanlarda da şiiri büsbütün bı
rakmadı. Sonraları mizacının sevkiyle şi
irde çok defa latife ve m izah vadisine yö
neldi. Ayrıca tarihi ve biyografik eserle
rinde, fikri yazılarında, konu arasına ken
di kaleminden çıkma manzum parçalarla 
müdahaleler yapmaktan da hoşlanıyor
du. Daha milli edebiyat cereyanı hız ka
zanmadan önce hece veznine ilgi göste
ren İbnülemin'in bu vezinle yazdığı man
zumeler de az değildir. 

Manzumeleri arasında duygu ve dini 
heyecan bakımından na'tlarının en baş
ta zikri gerekir. Fikri yazılarında ayrıca ifa
desini bulduğu üzere Hz. Muhammed' e 
karşı derin bir sevgi duyan ibnülemin 'in 
na'tlarının büyük bir kısmı Hüseyin Sa
dettin Kaynak, Hüseyin Kazım Uz ve Ha
fız İsmail Nisfet gibi zamanın ileri gelen 
mQsikişinasları tarafından bestelendi. Ya
kın arkadaşı Hüseyin Vassaf'ın Süleyman 
Çelebi'nin Vesiletü 'n-neca t'ına yazdığı 
takriz (İstanbull329, s. 3-6) ve bunun 
içindeki manzum parça, onun Hz. Pey
gamber'e olan duygularının en kuwetli 
olduğu kadar en güzel ifadesini verir. 
Bunlardan başka bestelenmiş ilahileri ve 
diğer bazı manzumeleri de vardır. Dağı
nık olan şiirlerinden elinde kalabilenleri 
Mevzun Sözler adıyla bir araya getir
diyse de bastıramadı. Şair Tahir Selam'ın 
( ö. 1844) bir gazelinin görebildikleri iki 
beytine şair arkadaşlarıyla beraber söyle
dikleri on dokuz naiireyi Gülzar-ı N eza
ir adı altında topladı(İÜ Ktp., ibnülemin, 
nr. 3453). ibnülemin'in tasawufi bir kı
tasına Feyzü'l-Kemal ve bir na'tına da 
Mir'atü'l-Kemal adıyla Hüseyin Vassaf 
tarafından etraflı birer şerh yazılmıştır. 

B) Basın Hayatına Giriş. İlk Yazılan - İlk 

Eserleri. ibnülemin, erken yaşlarından 

itibaren şiire başlamış olmakla beraber 
basında imzasının görlınmesi bu yoldan 
olmadı. Onun yazı ve basın hayatına giri
şi gazetedeki yazıları il edir. ilk basılı yazı
sı "Ömr-i Beşer'' adlı uzunca bir makale
dir (Ta rf k, nr. 2129, 7 Re ce b 1307127 Şu
bat 1890). Bu ilkyazıyı aynı gazetede "Ti
caret ve Erbab-ı Ticaret" ve "Hulasa-i Zi
raat" adındaki hacimli makaleleri takip 
etti. Yazıları Tarik gazetesiyle sınırlı kal
mayıp devrin muteber diğer basın organ
larında da yer bulmakta gecikmedi. Ba
sın dünyasına girişinin sekizinci ayında 
artık devrin en önde gelen gazetesi Ter
cüman-ı Hakikat'te idi. Oradaki ilk yazı
sı, Irak'tan gönderilmiş bir okuyucu mek
tubuna cevap olarak yazdığı "Umran-ı 
Irak" adlı makalesidir (Tercüman-ı Haki
kat, nr. 3691, 15 Reblülevvel 1308 1 29 
Ekim 1890) . Kendisini gazeteye bağla
yan ve devamlı yazma yolunu açan "Bir 
Halet-i Fizyolokiyenin izahı" adlı ikinci 
yazısı oldu (a .g.e., nr. 3736, 20 Cemazi
yelevvel1308/ 1 Ocak 1891). Gazetenin 
tertipiediği bir anket dolayısıyla kaleme 
alınan bu yazı Ahmed Midhat Efendi ile 
kendi arasında karşılıklı bir yazışmayı 
başlattı. Ahmed Midhat Efendi'den de
vamlı gördüğü takdir ve teşvik ibnüle
min'i onun gazetesine iyiden iyiye bağ
lar. Tarik ve Mürüvvet'e de yazmakla 
beraber Tercüman-ı Hakikatböylece İb
nülemin'in en fazla yazı yazdığı gazete 
oldu. Önceleri makale ve kitapçıklarından 
bazılarına Erriin Paşazade Mahmud Ke
mal diye imza atmakta iken daha sonra 
isminin başına ibnülemin künyesini koy
du ve o zamandan itibaren bu künye ile 
meşhur oldu. 

Ahlak, terbiye, iktisat ve mOsiki gibi ba
hisleri ele alan İbnülemin'in, ansiklopedik 
mahiyetieki birkaçı bir tarafa bırakılırsa 
yazılarında sosyal konular ağır basmakta 
idi. islam'ın çalışma ve başkalarına fayda
lı olma prensibinden hareketle bir çalış
ma ahlakını temellendirmeye gayret eden 
ibnülemin'in "Hulasa-i Ticaret", "Hulasa-i 
Ziraat", "Umran-ı Irak" , "Reddiye", "Sa'y 
ü Gayret", "Atalet MOcib-i Mazarrattır", 
"ihtiyaçtan Kurtulmak Kabil mi?", "Tesvi
ye-i ihtiyaç", "Sanat ve Maarif Bais-i Ser
vettir", "Ekallmin insan Üzerindeki Tesiri" 
adlı makaleleri hep bi.ı felsefe etrafında 
toplanır. BunlarıSa'y-i Beşer adıyla bir 
kitapta bir araya getirdiyse de bastıra
madı. 

İlk Eserleri. 1. H ulasa-i Ziraat (İstan
bul 1307). ilkin makale olarak yayımlan
dıktan sonra aynı yıl kitap haline getirilen 



eserde bir ülkenin kalkınmasındaki rolü 
üzerinde durduğu ziraatın Türkiye'deki 
durumunu ele alır. Babasının Kazan mu
tasarrıfı iken Çukurova'da numune çiftli
ği kurarak bir pilot bölge olmak üzere uy
guladığı fen ni usullerle nasıl verimli neti
celer elde edildiğini açıklar. z. Ravzatü 'l
Kemal (istanbul ı 308) Çok genç yaşta ol
masına rağmen Doğu ve islami kaynaklı 
kültürünün zenginliğini gösteren eser de
neme tarzı yazılardan meydana gelir. 3. 
A hlak (istanbul ı 308). Tercüman-ı Ha
k ikat ve Mürüvvet gazetelerine yazdığı 

makaleleri topladığı küçük hacimli bir ki
taptır. 4. Es er-i Kamil Paşa (i stanbul 
ı 308) Kitapta. Yusuf Kamil Paşa'nın hal 
tercümesinin yanı sıra (s. 7-26) resmi bazı 
yazıları ile elde kalan resmi, hususi mek
tup ve şiirlerinden derlenmiş örnekler yer 
almaktadır. 5. H ulasa-i Ticaret (i stan
bul ı 309) . önce "Ticaret ve Erbab- ı Tica
ret" başlığı altında uzun bir makale ola
rak yayımlanan bu risalede ziraat gibi ti
caretin de insanların refah ve saadetin-

. deki yeri ve ülke kalkınmasındaki rolü 
meselesini işleyerek ticaretin memleke
timizde ilerleme ve gelişmesi hakkındaki 
düşünce ve tekliflerini açıklar. 6. Mena
fiu 's-savm (i stanbul ı 309). Orucun fazi
let ve faydalarını islami ahkama dayana
rak anlatan küçük bir risaledir. 7. Feyz-i 
Cevad. ibnülemin, ilk eserleriyle tarihl
biyografik çalışmalara geçiş devresi ara
sında yer alan. Sadrazam Ahmed Cevad 
Paşa'ya ithafen 1894'te kaleme aldığı , 

muhtevası ve kendisinin kültür birikimi 
bakımından ilgi çekici özelliği olan bu ese
rinde onun Tarih-i Askeri- O sm ani mü
ellifi olmak sıfatını da göz önünde tutarak 
askerlik, savaş ve savaş tarihiyle ilgili ko
nulara ağırlık vermiş , adalet anlayışı yö
nünden islam medeniyetinin Batı'ya olan 
üstünlüğünCı açıklayan bir önsözden son
ra ülkeler arasındaki an laşmazlıkların 

devletler hukuku bakımından çözümlen
mesi. savaş hukuku, harp esirlerinin hu
kuki ve insani statüsü, diplomasi, müta
reke ve sulh prensipleri gibi konularla in
san saadeti, cihad. vatan. asker kavram
ları üzerinde durur. "Tarih-i Askerl-i Os
maniyyeye Bir N azar" , "Devlet-i Osmaniy
ye" , "Osmanlı Askeri" başlıklı fasılları ise 
esere tarihi bir renk verir. Kitap ibnüle
min'in bir "cihadiye" manzumesiyle sona 
ermektedir. Orta boy 206 sayfalık eserin, 
nefis bir ciltle özel surette hazırlatılıp ib
nülemin tarafından Cevad Paşa'ya takdim 
edilmiş yazma nüshası istanbul Arkeoloji 
Müzesi Kütüphanesi 'ndedir (Cevad Paşa, 
nr. 51 2). 

C) Roman ve Hikaye Yazarlığı - Edebi
yat Üzerine Yazıları. ibnülemin'in yazı fa
aliyeti bir müddet sonra Selanik basınına 
da açıldı. Bir yandan istanbul'daki gaze- . 
telere yazarken bir yandan da Selanik'in 
başta gelen yayın organlarından Asır ga
zetesiyle edebi Mütalaa dergisine yazı

lar yetiştiriyordu. Selanik basını sansü
rün baskısından oldukça uzak kalabildiği 
için zamanın diğer bazı yazar ve edebi
yatçıları gibi bir kısım yazılarını oraya gön
dermeyi tercih etmekteydi. Tercüman-ı 
Hakikat'e yeniden döndüğü 1895 yılı 
Aralığının sonlarına doğru Asır gazete
sinde de imzası görülmeye başlanan ib
nülemin, 1896 Ağustosundan itibaren ar
tık Mütalaa 'nın da yazar kadrosu için
deydi. Ayrıca Mehmed Akif gibi arkadaş
larıyla beraber önceki kadrosu yerine ida
resini ele aldıkları edebiyat ve fikir dergi
si Resimli Gaze te'de makaleler yazıyor
du. Bu devredeki kalem faaliyeti . onun 
fikri şahsiyetini aksettirmesi kadar ro
man ve hikaye yazarlığına açılan edebi
yatçı tarafını da ortaya çıkarmaktaydı. Bu 
türe giren eserlerinde sürükleyici ve ba
şarılı bir tahkiye kabiliyeti gösteren ib
nülemin, ilkin Sabih adlı tarihi romanla 
işe başlayıp daha sonra hissi konular se
çerek göz yaşı döktürecek durum ve hal
leri işiemekten hoşlandığı roman ve hi
kayelere yöneldi ve şu eserleri meydana 
getirdi : 1. Sabih. Tarihe M üsten i d Hi
kaye (Selanik ı 3 ı 6 ) . NamıkKemal'in Cez
mi'sini örnek alan bu roman. üstün me
ziyetleriyle Halife Velid b. Abdülmelik'in 
gözdesi olan Sablh 'in yüksek bir vazife 
verilip yanına gönderildiği Horasan Valisi 
Kuteybe b. Müslim'in Asya içindeki fetih
lerine katılarak gösterdiği büyük yararlı

lıklarla süren maceralarını ve ideal yolun
da başına gelenleri anlatır. Ahlaki ve fikri 
meziyetlerini idealize ettiği kahramanı
nın şahsında genç ibnülemin 'in kendisin
den akseden bazı benzerlikler hissedilir. 
Asır gazetesinde 1895-1896 yıllarında 
beş ayı aşkın bir süre tefrika edildikten 
sonra 1899 yılı başında yine Selanik'te ki
tap olarak basıldı. ibnülemin. bu baskıda 
bazı parçaları sansür tarafından çıkarılan 
eserin hikaye değil bir ihtilal beyanna
mesi olduğu . her sayfasında halkı ihtilale 
davet ettiği yolunda bir jurnal üzerine 
toplatılan nüshalarının imha edildiğini 
anlatır. Uyandırdığı ilgi dolayısıyla o vak
tin tanınmış edebiyatçılarından Fazlı Ne
cib, tefrikası biter bitmez eser hakkında 
aynı gazetede ardarda yazılar yazar. ib
nülemin de romanının başından geçen 
macerayı ve onda neyi anlatmak istedi-
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ğini daha sonra bir yazı ile açıklar ("Sa
b!h ' in Tercüme-i Hali", Mir'at- ı Maarif, nr. 
4, 8 Safer ı 3271 ı Mart ı 909, s. 44-48) . Z. 
Bir Yetimin Sergüzeş ti. Romanla büyük 
hikaye arasındaki bu eserde. yetim bir ço
cuğun akrabaları tarafından ellerinden 
her şeyi alınarak annesiyle birlikte sefalet 
içinde sürüklenirken iyilik sever bir insa
nın onlara sahip çıkması ile nasıl mesut 
bir hayata kavuştukları hissi sahneler 
içinden çok dokunaklı bir tarzda nakledi
lir. Mütalaa dergisinde 1896 Aralık sonu 
ile 1897 Şubat ayı arasında tefrika edil
miştir. 3. Rahşan . Devri n göz yaşı edebi
yatma yeni ve çok kuwetli bir örnek ka
tan bu hissi roman. sadece zenginliğe de
ğer veren bir anne ve babanın kızları Rah
şan'ı sevdiğinden vazgeçirtip paralı biriy
le evlenmeye zorlamalarının nasıl bir son 
getirdiğini çok acıklı sahneler içinden hi
kaye eder. ibnülemin'in kendi hayat çev
resinden bazı sahnelerin akis bulduğu 
eserde, Sadrazam Said Paşa 'nın kızı ile 
evlenme ümitlerinin derin bir hayal kırık
lığı ile sona eriş inden gelme iç sızısı ken
dini hissettirmektedir. Asır gazetesinde 
1897 Ağustosunda başlayıp 1898 Martı

na kadar süren bir tefrika halinde yayım

lanmıştır. 

Merhamet duygusunu işleyen "Yetlm-i 
Alli " adlı hikayesiyle de (Resimli Gazete, 
nr. 64 , ı o Şevva l ı 3 ı 51 ı 3 Mart ı 898, s. 
764-765 ) hissi eserler çizgisini devam et
tiren ibnülemin, saf Türkçe ile yazdığı 
"Türkçe: Köy ve Köylüler" (a.g.e., nr. 50, 
ı osaferı 3 ı 6/30Haz i ra n ı 898,s. ı055 -

ı 057) adlı romantik bir deneme yazısıyla 
roman ve hikaye vadisini terkeder. 1895-
1898 yılları ibnülemin'in edebiyatla ilgili 
konuları ele aldığı "Edebiyat" (edebiyatla 
ahlak a ras ın daki münasebet , edeb iyatın 

ahlaki vazifesi ), "Asar-ı Eslaf" ( es l afın b ı 
rakt ığ ı kültü r miras ında n ne yo lda istifa
de etmek gerektiğ i ), "Izah-ı Maksad" (ayn ı 
konunun devamı ). "Takdir ve Beyan-ı Mü
talaa" (Nef'l 'ye dair). "Ben ... Dlrlğ Bed
bahtım" (dekada nlı k l a itharn edilen Ser
vet-i FünGncular'l a alay tarzında), "Hüsn 
ü Aşk'a Dair", "Musahabe" (Telemaque 
tercümeleri hakkı nda ). "Asar-ı MLihallede" 
ve "Eser- Müessir" (esas a lınmak gereken 
şeyin eser sahibi değ il doğruda n doğruya 

eserin kendisi olduğu ) gibi yazılarını da 
beraberinde getir ir. 

D) İslam Mütefekkiri ve Ahlakçısı. 1895 
yılı Aralık ayı başında Tercüman-ı Ha
kikat'teki yazılarına tekrar dönen ibnü
lemin'in bu tarihten itibaren yazı hayatı
nın ikinci devresi başlar. Bu devrenin ilk 
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yazısı olarak çıkan "İslamiyet, Marifet" 
başlıklı makalesi (Tercüman-ı Hakfkat, n r. 
43-524 7, 22 Cemaziyelahir 1313/9 Aralık 

1895) ve bunu takip eden İslam dini, me
deniyeti ve ahlaki hakkınçla düşüncelerini 
ortaya koyan diğer yazıları İbnülemin'in 
İslam dininin yüceliğini, ahlaki, medeni 
ve insani değerleriyle aniatma ve savun
ma misyonunu üzerine almış bir yazar 
ve mütefekkir olarak doğuşunun haber
cisi oldu. Başta Tercüman-ı Hakikat ol
mak üzere gazete ve dergilerde 1895 'ten 
1900'e kadar devam eden bu yazılarında 
İbnülemin'in çıkış noktası, İslamiyet'in te
rakkiye mani olduğu yolundaki görüşün 
batı! lığını gözler önüne sermek, kendin
den önceki diniere nisbetle medeniyete 
ve insanlık alemine ne gibi değerler ka
zandırmış olduğunu ortaya koymaktır. 

Üzerine aldığı bu davanın ilkyazısı ve 
öncüsü olan "İslamiyet. Marifet"ten baş
layarakdevamlı takdirle karşılanan, çe
şitli okuyucu mektupları ile tebrik edilen 
ve aynı zamanda devrin önde gelen İsla
mi otoritelerinin gittikçe ilgisini üzerle
rinde toplayan bu yazılarda kendisini gös
termekte olan bu İslam mütefekkiri hü
viyeti, aynı zamanda onun bütün hayatı
na hakim olmuş bulunan bir İslam ahlak
çısı olma yönünü de tam açıklığı ile mey
dana çıkarmaktadır. İslam dininin insan
lığa ve medeniyete olan hizmetini göster
mek gibi bütün benliğiyle benimsediği bir 
davada yazı yazmaları ve efkarıumumi
yeyi aydınlatmaları gereken salahiyet sa
hiplerini kendilerinden beklenen bir gay
ret içinde görmediğini ifade eden İb
nülemin bu işin kendisine bir misyon ola
rak nasıl teveccüh ettiğini şöyle anla
tır: "Alem- i matbuatta mesail-i dlniyye 
ve maarif-i İslamiyye'ye dair bir bahs-i 
mühim açılıp da bu yolda Irad-ı makii.le 
lüzum görüldüğü zaman himmet be
nim gibi aceze-i ümmete kalıyor" ("Me
deniyet-i Sah1ha", Tercüman-ı Hakikat, 

nr. 998-6198, ll Reblülewel 1316/30 Tem
muz 1898) . 

Yerine oturmuş bir düşünce sistemiy
le İslam dini ve medeniyetine dikkat çe
kici bakışlar getiren bu yazılarında, İsla
miyet'in akıl ve bilgiye dayanan ve sade
ce ona itibar eden bir din olmak sıfatıyla 
kendisinin doğuşu ile gerçekliğini yitiren 
kendinden önceki dinler ve o zamana ka
dar içinde yüzdüğü batıllar arasından sıy
rılarak insanlığa nasıl saadet ve aydınlık 
getirdiğini anlatıp sinesinden. "Eğer dün
yada bir din e bağlanacak olsaydım tered
dütsüz İslam'ı kabul ederdim" diyen mü-
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tefekkirler de çıkarabilmiş olan hıristi
yan Batı'ya ve günümüz insanına dini
mizi derin gerçekleriyle öğretmenin, din 
ve inançları ne olursa olsun hakikati ara
yanlara kılavuzluk ederekyardımcı olma
nın farz-ı ayın derecesinde bir vazife ol
duğu üzerinde durur ("Din-i İslam") . 

İbnülemin, Kur'an-ı Kerim'in mevcut 
tefsirlerinin şimdiki asrın ihtiyacı ile mü
tenasip bulunmadığını, günümüze göre 
bir Türkçe tefsirin meydana getirilmesi
ne büyük bir lüzum olduğuna ehemmi
yetle işaret ederek böyle bir tefsirin, Av
rupalı araştırmacıların İslam alimleri de
recesinde Kur'an-ı Kerim'in derinlikleri
ne vukufları mümkün olamadığından on
lara da sağlayacağı fayda dolayısıyla ne
ticede Avrupalılar'ın geniş ölçüde istifa
desini mümkün kılacağını belirtir ("İsla 

miyet, Marifet"). Bu makalesinden dola
yı hakkındaki bir tebrik yazısına verdiği 
cevapta yazılarının gördüğü ilgi ve teş
vikten aldığı cesaretle bundan böyle de 
kalemini bu yolda kullanacağını vaad 
eder (a.g.e., nr. 49-5253, 28 Cemaziyela
hir 1313/15Aralık 1895). 

Bilhassa ramazanlarda sıklaştırdığı bu 
yazı silsilesi içinde "İ slamiyet. Marifet"" 
ten başlayarak "Alem-i İslamiyyet", "Din-i 
İslam", "Hayrü'n-nas men yenfau'n-nas", 
"Hel yestevi'llezine ya'lemune vellezine 
la ya'lemun", "Medeniyyet-i Sahiha", "Bir 
Mektub-Fezail-i İslam", "İslam", "Garb 
Mektubu", "Fezail-i İslamiyye ve Üç Yüz 
Bin Nüfusun İhtidası", "Şehr-i Ramazan", 
"Aleyke's-selam Ey Nebiyyü'l-vera", "İlti
zam-ı Hasenat ve İsti'da-yı Merhamet", 
"Nizam-ı İlahiyye", "Terbiye-i Esasiyye". 
"Din-i Hak" gibi makaleleri arasında "Me
deniyyet-i Sahlha" ile "Terbiye-i Esasiyye", 
onun İslam'ın yüceliği ve faziletleriyle il
gili görüşlerini en toplu şekilde aksettir
dikleri kadar, uyandırdıkları büyük ilgi ve 
takdir dolayısıyla da özellikle zikredilme
yi gerektirir. 

İbnülemin. Fatih dersiamlarından (da
ha sonra şeyhülislam) Musa Kazım Efen
di'ye hitaben. onun "Medeniyyet-i Sahi
ha- Diyanet-i Sahiha" adlı yazısı dolayı
sıyla (a.g.e., 7 Rebiülevvel 1316/26 Tern
m uz 1898) yüksek makam sahibi bir şah
siyetin emri ve isteği üzerine kaleme al
dığını bildirdiği "Medeniyyet-i Sahlha" 
adlı makalesinde (a.g.e., nr. 998-6198, ll 
Rebiülewell316/30Temmuz 1898), Mu
sa Kazım Efendi'nin düşüncelerine para
lel olarak kendi görüşlerini geliştirip bun
dan önceki yazılarında olduğu gibi son-

raki yazılarında da ifade ettiği bir mede
niyet felsefesinin esaslarını ortaya koyar. 
İbnülemin burada. "medeniyyet-i zahire" 
(medeniyyet-i kazibe) ve "medeniyyet-i sa
hiha" (medeniyyet-i hakTka) yahut "mede
niyyet-i batına" olmak üzere iki ayrı me
deniyet tipinin varlığını bahis konusu et
mektedir. Ona göre medeniyyet-i zahire, 
teknik ve sanayiin meydana getirdiği bir
takım göz kamaştıran görünüşleri sergi
ler. Ancak bu medeniyet tarzı manevi de
ğer ve faziletlerden mahrum. insanların 
refah ve saadetten aynı şekilde faydala
namadığı. bir kısmının açlıktan öldüğü 
veya intihar ettiği , işsizierin yoksulluk 
içinde kıvrandığı ve insanı yücelten ahla
ki değerlerin mevcut olmayışı neticesi en 
başta cinayet işiemek gibi kötü fiil ve yol
lara düşülen bir sistemdir. Medeniyyet-i 
sahlha ise din. ahlak. adalet gibi üstün 
manevi değerlere sahip. insanlara her 
türlü saadet ve refah ın sebep ve şartla
rını sağlamayı gaye edinmiş bir medeni
yettir. Bu medeniyet. insanlara maddi ve 
manevi saadetlerini kazandırma yolunda 
birbirlerine yardım ve merhamet etmek, 
her hususta adalet. başkalarının hakkını 
çiğnememek. kendi menfaati için umu
mun menfaatine zarar vermemek. nefsa
ni hazlar uğruna insani meziyetleri feda 
etmemek. vicdanı her şeyin üstünde bir 
hakem olarak kabul etmek, Allah'ın rıza
sını kazandıracak hayırlı işlerde bulun
mak gibi ahlaki güzellik ve erdemierin 
hakim olduğu bir medeniyettir. Allah'ın 
emrettiklerini yerine getirmek, menet
tiklerinden ise kaçınmak suretiyle kaza
nılan bu erdemlerin. bütün ahlaki güzel
liklerin temeli ve kaynağı dindir. Bütün 
bunlar hak din sayesinde meydana gelir. 
Daha sonraki yıllarda bu konuda son hü
küm olarak şöyle der: "Tarihin kesin de
lillerle ortaya koyduğu ve ispat ettiği ha
kikat. beşeriyetin tekamülü ve medeniy
yet-i haklkiyyenin vücut buluşunun İsla
miyet'in gelişiyle mümkün olduğudur" 
("Sabih'in Tercüme-i Hali", Mir'at-ı Maa

rif, nr. 4, 8 Safer 1327/1 Mart 1909, s. 44-
45) 

İslam'ı esas alan bu medeniyet görüşü 
etrafında toplanan diğer düşünceler de 
şöyledir: "Hak ve hakikat ne ise onu gör
mek ve göstermektir" diye tarif ettiği 
marifet onun temelini teşkil eder ("Fe
zail- i islamiyye"). İslam dini marifet ve 
fazilet üzerine kurulu olduğundan mari-

. fete itibar edilmekle dine de riayet edi!
. ·!hiş olur. Buna göre insaniyet marifet ve 

faziletle kiiim. diyanet de milrifetle da-



imdir ("Garb Mektubu") Netice itibariyle 
ahlaki erdem ve güzelliklerin temeli din
dedir. Hakiki saadet de ahlak güzelliğiyle 
kaimdir; Allah'ın rızası ahiakın güzelliğiy
le kazanılabilir. Medeniyet ve ahlaki de
ğerler maariften doğmuştur. Bilgiyi, ay
dınlanmayı ve çalışmayı emreden İslam. 
bu bakımdan getirdiği disiplinle öbür din
lerin çok üstünde olduğu gibi insanları 
öğrenme ve çalışmaya memur kılmakla 
hem ferdin hem toplumun refah, saadet 
ve yükselme şartlarını sağlama yolunu da 
açık tutmuştur. İslam dünyasında onun 
doğrultusuna girmeyenler geri kalmış
lar. bilgi ve çalışmanın getireceği nimet
lerden nasip alamamışlardır. Müslüman 
ülkeler. İslam'ın bu disiplinine sadık kal
dıkları zamanlarda medeniyet ve refaha 
yükselmişle r. onu ihmal ettiklerinde de 
gerilemişlerdir. Geri kalma. yüce dinin 
kendisinden kaynaklanmayıp onun emir 
ve hedeflerinden uzak kalmanın bir neti
cesidir. 

İbnülemin. "medeniyyet-i sahlha" diye 
adlandırdığı İslam din ve medeniyetinin 
bu yönüne çeşitli yazılarında sadece te
mas etmekle kalmayıp başta "Hayrü'n
nas men yenfau'n-nas" olmak üzere (Ter
cüman-ı Hakikat ve Musavver Servet-i Fü

nlln Girid Nuhtaeinine İane f'iüsha-i Fev
kaladesi, ı 3 ı 5, s. ı 43- ı 45) "Teavün- Te
nasur" (Resimli Gazete, Girid fevkalade 
nü s h as ı, ı 3 ı 5, s. ı 63- ı 64). " İ Itizam-ı Ha
senat ve İstida-yı Merhamet" (Tercüman-ı 
Hakikat, nr. ı 522-6722, 8 Ramazan ı 3 ı 7 1 
9 Ocak ı 900), "Nef'-i Nas" (Beyanülhak, 
nr. 37,23 Receb ı327 1 ıoAğustos ı909, s. 
846-84 7). "Vazife-i İnsaniyye" ( a.g. e., nr. 
38, 30 Receb ı 327 1 ı 7 Ağustos ı 909, s. 
864-865) gibi makalelerinde çok daha ge
niş şekilde yer vermektedir. Bu düşünce 
sistemi içindeki makalelerinin en hacim
Iisi olan "Terbiye-i Esasiyye"de (Tercü

man-ı Hakikat, nr. ı 532-6732, 20 Rama
za n ı 3 ı 712 ı Ocak ı 900) İbnülemin , me
deniyet icabı diye gösteriş vesilesi olarak 
bir moda halinde almış yürümüş yabancı 
mürebbiye tutma meselesini etraflı bir 
tahlilden geçirerek müslüman çocukla
rının terbiyesinin hıristiyan ülkelerinden 
gelmiş kadınların eline bırakılmasındaki 
mahzurları ele alır. İbnülemin. sağlam bir 
İslami terbiye görmeden çocuğu Fren k 
adetlerine göre yönlendiren bir terbiye 
vermenin onu bir Fren k olarak yetiştir
mek demek olacağını ifade etmektedir. 
Büyük bir takdiri e karşılan an makale kuv
vetli bir akis uyandırmış. zamanın tanın
mış doktorlarından Necmeddin Arif' in 
yanı sıra Faik Reşad gibi şahsiyetler ya-

yımlandığı gazeteye tebrik yazıları gön
dermişlerdiL 

ll. Meşrutiyet devrine gelindiğinde İs
lami görüş etrafında bir müddet daha 
devam ettirdiği yazılarında, daha önceki 
düşünceleri dışında yeni bir unsur olarak 
İslamiyet'in hürriyete verdiği değer me
selesinin yer aldığı görülür. İbnülemin'in 
hürriyet kavramına İslami yönden yaptı
ğı yorum. politik olmaktan çok vicdani ve 
ahlaki değerlerle adalet ve insana saygı 
düşüncesine dayanmaktadır. Onun bu gö
rüşleri, devrindiğer kalem sahiplerinin 
politik merkezli düşüncelerinden farklı 
ve onlardan ileri bir seviyededir. 

İbnülemin bu devrede İslami yazılarını 
arada Mir'at-ı Maarif, Ceride-i SCıtiyye 
gibi dergilere de vermekle beraber özel
likle Beyanülhak dergisinde. fakat belir
li bir süre için kaleme aldı. Derginin 15-
38. sayıları arasında "Hak". "Beka Din ile 
Kaimdir", "İdare-i MeşrCıta", "Amel", "Va
zife-i İslam", "Marifet-Din", "İttihad-ı Ku
ICıb", "Serbestl-i Mezahib", "La muslbetün 
a'zam mine'I-cehl". "Ceza-yı Am el''. "Sela
met. İ Itizam-ı Haklkattedir". "Ehemm-i 
UmCır", "Hürriyyet", "Nef'-i Nas", "Vazife-i 
insaniyye" adlı makaleleri yayımlandı. 

İbnülemin, bu yazılarından başka 1896-
1897 yılları arasında Arap edebiyatının ve 
İslami edebiyatın Arap dili ile olan bazı 
klasik eserlerini tanıtmaya ve değerlen
dirmeye çalıştığı gibi özellikle de Arapça'
dan istifade, kültür ve edebiyat dili ola
rak Arapça'nın lüzumu meselesi üzerinde 
ehemmiyetle durmaktaydı. Böylece bir 
müddet sonra başta Hacı İbrahim Efen
di ve Hüseyin Cahit (Yalçın ) gibi düşünce 
ve kalem erbabı arasında cereyan edecek, 
Arap dili ve ona bağlı kültürün gerekliliği 
hususunun karşı tarafça toptan inkar ze
minine götürüleceği bir münakaşanın ka
pısını bu yazılarla aralamış oluyordu. is
lam medeniyeti ve ahlakının yüceliği ko
nusunda yürüttüğü misyonu n ll. Meşru

tiyet sonrası ortaya çıkan Sırat-ı Müsta
kim, İsldm Mecmuası gibi yayın organ
larında , İslam ilahiyyatında ihtisaslaşmış 
ve sayıları çağalmakta olan salahiyetli ka
lemler tarafından temsil edilmekte oldu
ğunu gören İbnülemin . bu sahayı artık 
onlara bırakarak bundan böyle kendini 
yazı ve fikir hayatının esas merkezi haline 
gelecek olan biyografi ve tarih çalışma
larına verir. 

İslami konulardaki önemli yazıları ve 
kültürümüzün çeşitli konuları etrafında 
dolaşan diğer makaleleri İbnülemin'e 
henüz genç yaşında iken itibar ve şöhret 
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sağlamıştı. Devrin basınında, onun kalem 
kudretini tasdik eden çevrelerce daha o 
yıllarda kendisinden "edlb-i şehir" unva
nıyla söz edilmekteydi. Geçmişin gazete 
ve dergi koleksiyonlarında dağınık vazi
yette kalmış yazılarının vaktiyle ortaya 
koyduğu İslam mütefekkiri hüviyeti, da
ha sonraki yıllarda öne çıkan biyografi ça
lışmaları dolayısıyla gölgelenip perdelen
miş , bir devrin alkışladıği İslami konuda
ki yazılar kitap haline gelemediği için bir 
müddet sonra unutulmuştur. Memleke
timizde diğer sahalarda olduğu gibi gü
nümüzde fikir tarihiyle ilgili araştırmalar
da, araya büyük zaman mesafesi girmiş 
bulunan gazete ve dergi koleksiyanlarına 
gidilmek yerine kolay erişilebildiği için 
sadece kitap halindeki hazır malzerneye 
müracaat olunmakla yetinildiğinden İb
nülemin'in İslam mütefekkiri ve ahlakçı
sı yönü. Türkiye'de İslam düşüncesi ve İs
lamcılık konusunu işleyen çalışmaların 
meçhulü kalmıştır. Sonraları "Kemalü'l
makal" adı altında bir araya getirmek is
tediği makalelerini bir kitap halinde ya
yımlamaya imkan bulamaması. ayrıca bi
yografi alimi olarak ağır basan hüviyeti
nin çok öne geçmesi, o zamanki yazıları
nı Külliyyat-ı Şeyhülislam Musa Ka
zım-Dini, İçtimai Makaleler adıyla (İs
tanbul ı 336) kitap haline getirebiimiş olan 
fikir yoldaşı ve ele aldıkları meselelerle 
aralarında paralellikler bulunan Hüseyin 
Kazım gibi onun bu çeşit araştırmalarda 
hak ettiği yeri alabilmesini engellemiş
tir. 

E) Biyografi ve Tarih Yazıcılığı. Devri
nin ve çevresinin insanlarının bir bir ha
yattan çekilmekte oluşu. müesseselerde 
ve cemiyet yaşayışında şahidi olduğu bü
yük ve hızlı değişme. geçmiş zamana. ta
nınmış sirnalara duyduğu merak, İbnüle
min'in ilgisini biyografi ve ona bağlı ola
rak tarih sahasına yöneltmiştir. Bunun 
ilk işareti, 1891'de yayımladığı Eser-i Ka
mil Paşa adındaki küçük kitabından ge
lir. Burada hatırasına ailece büyük bir 
saygı ile bağlı oldukları Kamil Paşa'nın ha
yatına dair ayırdığı sayfalar. kendisinin 
bilinebilen ilk biyografi denemesini müj
delerken onun Mercan yangınından ar
takalmış ve sonradan ele geçmiş evrakı
nı bu eserde yayımlayışı da tarihi vesika
lar derleme ve değerlendirmeye yönelik 
çalışmalarının habercisi olur. 1897 yılın
da tertibine başladığı " HutCıt-ı Meşahlr 
Mecmuası" ile bu tarafı artık iyiden iyiye 
kendini göstermeye başlar. Bu hacimli 
deftere. geleceğe bir yadigar ve hatır a 

olmak üzere zamanının tanınmış şahsi-
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yetlerinden el yazıları ile duygu ve dü
şüncelerinden bazı şeyler yazmalarını is
terken tarihe hizmet gayesi yanında ile
ride onların hal tercümeleri için işe yara
yacak malzeme toplamak düşüncesi de 
arka planda hazır durur. Nitekim birkaç 
sene sonra defterinde yazıları olan bu 
kimselerden resimleriyle birlikte bu defa 
doğrudan doğruya hal tercümelerini ya
zıp vermelerini istemekte gecikmeyecek
tir. 

İbnülemin'in biyograf tarafını asıl or
taya koyan çalışma 1898'de yayımiadı
ğı "Meşahir-i Osmaniyye" makalesidir 
(Resimli Gazete, nr. 89, 90; 17 Receb 
1316 1 2 Aralık 1898). Burada onun biyog
rafi yazıcılığı konusunda nasıl bir mesafe 
almış olduğu, bu mesele etrafında zihnin
de olgunlaştırdığı düşüncelerin ne nokta
ya geldiği açıkça görülür. Fikir hayatı ve 
kültürümüzde eksikliğine ehemmiyetle 
dikkatleri çekmek, bu hususta zihinlerde 
bir uyanış meydana getirmeye çalıştığı bi
yografi yazıcılığına ne derece ihtiyacımız 
bulunduğunu, hal tercümesi alanındaki 
eser ve yazıların kendi kültürü m üz yö
nünden ne gibi rolleri olduğunu etraflı 
bir şekilde açıklayan bu uzun yazı, onun 
sonraki yıllarda meydana çıkacak biyog
rafi çalışmalarını doğuran gaye ve istika
metin bir beyannamesi hükmündedir. 
Basılmasından bir yıl önce yazmayı tasar
lamış olduğu aynı addaki eserin önsözü 
olarak yazılan bu yazı, onun bu yolda bir 
ömür boyu sürecek çalışmalarını idare 
eden, onlara yön veren temel ilke ve dü
şüncelerinin de bir anahtarını verir. "Me
şahir- i Osmaniyye"den başlayıp en son 
biyografi eserine kadar ardını bırakma
dığı bir mesele olarak bu konuda değişik 
yerlerde ve değişik zamanlarda söyledik
leri topluca ele alındığında, onun altmış 
yıl boyunca hayatının baş meşgalesi ol
muş biyografi yazıcılığındaki esaslar ve 
buna hakim olan gaye ve felsefe aşağı
daki noktaları arzeder: 

Her işinde "nef'-i nas ile hayrü'n-nas" 
olmak (başkalarına yara rlı olarak insan la
rın hayır! ı sı safına yüksel rnek) ilkesini ha
yatının değişmez gaye ve felsefesi kılmış 
olan İbnülemin'in hal tercümesi yazıcılı
ğına yaklaşımını ifade eden esas bu an
layış olmuştur. Toplumumuzda acı örnek
leri hep bilindiği üzere görülmektedir ki 
"erbab-ı ma'rifet" denilen seçkin ve er
demliler hal tercümeleri yazılıp tesbit 
edilmediğinden zamanla unutulup git
mekte ve zamanla isimleri bile hatırlan
maz olurken gereği gibi biyografileri ya
zılıp kimliklerinin, yaptıklarının ve erdem-
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lerinin çağdaşları kadar ahiM tarafından 
bilinmesine ve unutulmamasına hizmet 
etmekle esiMa karşı yerine getirilmiş bir 
hayır ifade ettiği gibi bu aynı zamanda 
esiatın gerçekleştirmiş olduğu hizmetler, 
temsil ettiği erdemler bakımından onlar 
gibi olmak hevesini telkin etmek. ideal 
modeller teşkil etmek gibi bir fonksiyon 
yönünden de ahlafa karşı diğer bir hayır 
yerine getirmektir. 

Bir nevi eslaf kültü İbnülemin'in biyog
rafi çalışmalarını etrafında toplayan bir 
merkez olmuştur. EslM ile bunun karşı
sında ahiM İbnülemin'in biyografi yazıcı
lığında daima bir arada, biri diğerine bağlı 
iki ana kavram olarak yer almaktadır. Es
laf ve ahlaf kendilerine karşı bir sorum
luluk bulunulan iki kutup halindedir. Bi
yograf bu iki cep h eye karşı bir sorumlulu
ğu yerine getiren kimsedir. Geçmişimizin 
marifet ve erdem sahibi insanlarından 
gerek günümüzde yaşayanlar gerekse 
gelecektekiler için öğrenilecek, örnek alı
nacak çok şey vardır. EsiM, toplum ve in
sanlığa yaptığı hizmetler, ortaya koyduğu 
güzel ve faydalı eserler dolayısıyla ken
dilerine şükran borcu bulunulan dünün 
seçkinl~ridir. Öte yandan "eslaf" narnma 
şahsiyetleri ve erdemleri, hizmet ve eser
lerinin zihinleri açacak, seeiyelerinin ve 
manevi hayatlarının gelişmesine yardım 
edecek güzel örnekler olarak kendilerine 
bildirilmesi ve öğretilmesi yükümlü bu
lunulan bir ah laf vardır. Bir vakitler bü
yük hizmetler görmüş eslafı unutulmuş
luğa mahkum etmemek, şahsiyetlerini 
ve eserlerini değerlendirerek hatıralarını 
bugünün ve geleceğin nesillerine taşı
mak her şeyden önce kadir bilirlik denen 
bir erdem borcu. eslafa karşı yükümlü 
olduğumuz etik bir vazifedir. Bir toplu
mun içinden marifet ve erdem sahibi ki
şiler yetiştirmiş olması kadar toplumca 
onlara karşı gösterilen değer bilirliğin de
recesini de bir medeniyet ölçüsü sayan 
İbnülemin, kendisine hizmet etmiş seç
kinlerine gösterdiği değer bilirliğin o top
lum ve onun fertleri için en büyük bir er
dem olduğunu söyler. 

İbnülemin, etik yönüyle üzerinde o ka
dar ısrarla durduğu biyografi işinin biz
deki durumunu ele alarak bu sahadaki 
zaafımıza işaret ettikten sonra yapılma
sı gereken zihniyet ve tutum değişikliği 
üzerinde durur. Onun çizdiği tablo şudur: 
Geçmiş asırlarda bazı müelliflerimizin 
ulema, meşayih, şairler, hattatlar yanın
da vezirler. kaptan-ı deryalar gibi başka 
kesim ve sınıflardan meşhur kimselere 
dair tertip ettikleri, daha sonra zeyilleri 

de yazılan umumi çerçevede biyografik 
eserler sayesinde milletimizin geçmişte 
yetiştirdiği şahsiyetlerden bir kısmının 
varlığından haberdar olunabilmekteyse 
de bunlar o zamanlardaki mevcudu tam 
manası ile tesbit etmek ve göstermek
ten uzaktır. Hakikatte esiaftan bu eser
lerin dışında kalmış pek çok sima vardır. 

Hal tercümeleri zamanında kaydedilme
diğİnden birçoğunun adları dahi kaybo
lup gitmiştir . Bu nd< .1 dolayıdır ki bizim 
toplumumuza mahsus bir şey olarak 
"meşahir-i mechüle" diye paradoks bir 
kavram ortaya çıkmıştır. Böylece hem 
meşhur hem bilinmez olmak gibi birbi
riyle uyuşmaz iki şey bizde aynı şahıs için 
bahis konusu olabilmektedir. 

Tabakat. tezkire, sefine, mecmüa~i te
racim gibi adlar altında ortaya konulmuş 
eski hal tercümesi eserlerinin mahiyet ve 
yapısına bakılacak olursa gerçek manası 
ile bir biyografide verilmesi şart olan esas 
bilgiler. gözden kaçınlmaması gerekli dik
katler yerine bunlarda lafız sanatları ve 
süslü ifadelerle sayfalar doldurulmuş, ba
his konusu ettiklerinin memuriyetlerini 
ve buralara geliş tarihietini sıralamak ve 
birtakım ehemmiyetsiz anekdotlar nakle
dilmekle yetinilmiş. buna mukabil o kim
selerin karakterleri, manevi şahsiyetleri, 
kendi sahalarında ne gibi hizmetler yap
mış oldukları, bu hizmetlerin derecesi, 
meydana getirdikleri eserlerin mahiyet 
ve değeri gibi hususlar üzerinde durul
mamıştır. İbnülemin . bu zaaf ve nok
sanlara işaret etmekten maksadının bu 
eserleri ve m üelliflerini istihfaf etmek de
ğil bundan böyle yazılacak biyografi eser
lerinin ne gibi noktalara değer verilerek, 
nelere dikkat edilerek hazırlanması ge
rektiğini belirtmek olduğunu söyler. 

Kültürümüz adına diğer bir üzücü hu
sus da esiMın çeşitli kesim ve meslekten 
şöhret ve marifet sahiplerine dair ortaya 
koymuş oldukları eserlerin devam ettiril
memesi, yapılmış birtakım zeyillerin bir 
zamandan sonra ardının kesilmiş olması
dır. Bu nokta İbnülemin'i, etik vazifenin 
ötesinde milli bir misyon sorumluluğunu 
üzerine alarak harekete geçiren bir çıkış 
noktası olur. Bu açığı kapamanın yüküm
lülüğünün kendisine yöneldiğini hissede
rek kendi zamanının seçkinlerinin de geç
miştekilerle aynı akıbete uğrarnaması için 
bunlardan tanıyabildiği, haklarında bilgi 
sahibi olma imkanını bulabildiklerinin hal 
tercümelerini tesbit etmeyi vazife edi
nir. Başlangıçta "Meşahir-i Osmaniyye"
de etik bir vazife olarak düşündüğü gaye 
ilmi tecessüs, araştırıcılık merak ve he-



vesini tatmin etmenin çok üstünde milli 
bir misyon anlayışına yükselir. vatani va
zife hükmünde bir değer ve ehemmiyet 
kazanır. ibnülemin bu hususu şöyle ifade 
etmektedir : "Marifet ve sanat sahipleri
ni aramak ve bulmak. isimlerini ve eser
lerini eviad-ı vatana bildirmek hususun
daki ihmal ve teşeyyübümüz ve marifet 
ve ehline reva gördüğümüz kadirnaşinas

lık ve kayıtsızlık muhabbet-i vataniyye ile 
asla telif kabul etmez ... Kemal ehlini ta
nıyan ların tanımayanlara bildirmesi ise 
hizmet-i vataniyye cürnlesindendir" (Hoş 
Sada, s. 65). 

Müstesna birikiminin, talihin kendisine 
tanıdığı, herkese nasip olmaz tarihi şart
ların. yetiştiği zamanın bahşettiği imkan
ların kazandırdığı yetki dolayısıyla. içinde 
bulunduğu marifet ve erdem sahibi seç
kin şahsiyetlere ilgisiz. onların hayat ve 
eserlerine eğilrnek ihtiyacını duymayan 
ortamda, doğrudan doğruya kendi vata
ni harniyetine havale olunmuş kabul et
tiği bu işin eslafa karşı tek sorumlu ve yü
kümlüsü olarak. "Muhakkak biliyorum ki 
ben yazrnazsam kimse yazmayacak ... " 
der ( f'fürü 'i-Kemal, s. 26). Gençlik yılların 

da kendilerine yetiştiği, artık m azi de kal
mış o insanların hayatlarını yazmada şah
sının son imkan ve fırsatları temsil ettiği, 
bunu yapabilecek imkanlara sahip son 
yetkilinin de yine kendisi olduğu inancı ib
nülemin'e nihayet şu sözleri söyletecek
tir: "Mesleğime tamamıyla muhalif ol
makla beraber bilmecburiye söylüyorum. 
ben de gözlerimi kaparsam gelip geçen 
güzlde adamlarırnızı bilen kalmayacak. Ey 
gençler gözünüzü açınız. gelip geçmişie
rinizi tanıyınız! " (Son Asır Türk Şairleri, 

V. 934). 

1898'de "Meşahlr-i Osmaniyye" ile açı
Ian kapıdan biyografi dünyasına girerek 
bu iş in yazarlığını büyük bir şevkle benim
seyen ibnülemin, 1902-1903 yılla rına gel
diğinde kendini büyük bir çalışma harn
lesi içine atar. Bazan bir şairin hal tercü
mesine erişebilmek veya onunla ilgili bazı 
noktaları aydınlatabilmek yahut da de
ğer verdiği bir metnin tam ve sağlam bir 
şeklini elde edebilmek için Trabzon'lara. 
Erzurum ve Diyarbekir'lere, Medine'lere 
kadar uzanan yazışmalarda bulunur. gü
venilir bilgilere erişebilmek için çalmadık 
kapı bırakmaz. Onun tek kişiyi konu alan 
rnonografilerden zamanla belirli bir ke
sime mensup sirnaların hal tercümesini 
topluca içine alan. kendisinden başkası
nın altından kalkamayacağı büyük çapta 

eseriere geçtiği görülecektir. Tek kişinin 
hal tercümesini işleyen eserlerinin çoğu 
ise yakından tanıdığı veya dost çevresin
den kendi zamanının insaniarına ait bu
lunmaktadır. Karşılaştığı çetin şartlara 
ve engellere. önüne çıkan birçok güçlü
ğe rağmen azmi kınlmaksızın vicdani ve 
milli bir misyon şuuru ile hiçbir maddi 
yardım almadan sürdürdüğü büyük çalış
manın pek çok zahmet pahasına siyaset, 
ilim, sanat ve edebiyat tarihimize altmış 
yılı aşkın bir zaman içinde kazandırdığı 
eserler şunlardır: 

1. H ersekli Arif Hikmet Bey. Osmanlı 
ülkesinin çeşitli yerlerindeki memuriyet
lerinden sonra istanbul'a yerleştiğinde 
dostluğun u kazanıp kendisiyle yakın te
mas içine girdiği şair Arif Hikmet Bey'in. 
esas kısmını sağlığında yazarak ölümün
den yedi ay önce kendisine gösterdiği ve 
kontrolünden geçirdiği hal tercümesinin. 
ona dair hatıraları ve dostlarının ona dair 
görüşlerini belirttikleri yazıları ile çok ge

nişletilmiş şeklidir. Ölümünden iki buçuk 
ay kadar sonra tamamladığı eser önce 
Tercüman-ı Hakikat'te tefrika halinde 
yayımlanmış . muhtelif değişikliklerle Ke
malü'l-Hikmet adı altında kitap olarak 
da basılmıştır (istanbul I 327) . Hayatını en 
iyi bilen ve tahkik eden bir müellif sıfatı 
ile ibnülemin'in kaleminden çıkan bu 
eser. Hersekli Arif Hikmet hakkında ken
disine fazla bir şey ilave edilemeyen bir 
kaynak olarak değerini günümüze kadar 
sürdürmüştür. z. Kamilü'l-Kemal. 190S 
yılı yazında tamamlandığı halde yayım
lanma fırsatı bulamayan bu eser. Sadra

zam Yusuf Kamil Paşa'ya dair o zamana 
kadar yazılm ış olan tek rnonografidir. ib
nülemin. şöhretine rağmen hakkında faz
la bilgi bulunmayan Yusuf Kamil Paşa ile 
ilgili ona yetişmiş , onu tanımış olanlar

dan toplamaya çalıştığı bilgileri tenkit ve 
kont rolden geçirerek meydana getirdi ğ i 

eserinde, bilinen resmi hal tercümesini 
çok aşar bir şekilde onun hayatını ve icra
atını değerlendirmeye, özellikle manevi 

cephesini belirtmeye çalıştığını söyler. 
Ailece borçlu oldukları şükran vazifesini 
yerine getirmek üzere kaleme aldığını 
bildirdiği eser. Osmanlı Devrinde Son 
Sadrıazamlar'da Yusuf Kamil Paşa'ya 

ait olan kısmın da esasını teşkil etmekle 
beraber ilave edilen arşiv vesikaları ve 
sonradan görülen yeni kayıt ve bilgilerle 
zenginleştirilmiş ve genişletilmiştir (yaz
ma nüshası, iü Ktp., ibnülemin, nr. 3341) 
3. Nurü'l-Kemal. Yeni Osmanlılar'dan ve 
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"reji komlseri" diye tanınan Yusuf Paşa
zade (Menapirzade) Nuri Bey'e dair, belirli 
kronolojik tarih ve vak'alara dayanan bi
yografi tarzından çok farklı bir monogra- . 

fidir. Tesbit için ısrarla üzerine düşmesi
ne rağmen birlikte tanzim edecekleri hal 
tercümesine. her defasında onun bir mil
zeretle bu işi hep sonraya erteleyerek ni
hayet vakitsiz öiümü sonucu erişmeye 

muvaffak olamayan ibnülemin. klasik 
manada bir hal tercümesinin ancak üç 
buçuk sayfada yer alabildiği 240 sayfalık 
eserinde temiz ahlaki ve insani tarafları 
ile yücelttiği Nuri Bey'i günlük yaşayışı, 

ev içi hayatı. güzel huyları, iyilik severliği 
ve bunların yanı sıra ihmalciliği, dağınık
lığı, unutkanlığı gibi birtakım zaafları ile 
anlatır. ibnülemin'in Nuri Bey'in hatıra
sını gelecek nesillere nakletmek. bu saf 
ve yüksek ahlaklı insanı onların tanıyabil
mesini sağlayabilmek sorumluluğunu du
yar ak kaleme aldığını söylediği eserini 
onun ölümünün hemen ardından üç haf
ta gibi bir zaman içinde meydana getir
miştir. S Ağustos 1906'da tamamlanan 
monografi , Nuri Bey hakkında bugüne 
kadar tek kalmış bir eser olma değerini 
korumaktadır. Jurnal edilme ve basılma 
korkusunun hüküm sürdüğü bir devirde 

yazıldığından içinde, Yeni Osmanlılar'a 
dair bir hatırat es~ri de yazmış olan Nuri 
Bey'in cemiyetin Avrupa'daki faaliyeti ve 
orada onlarla birlikte geçen hayatıyla il 
gili olarak ehemmiyetsiz bir iki anekdot

tan başka bir şeye yer verilmemiştir. Mo
nografinin istanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde ibnülemin kitapları kısmında bi
ri babası Mehmed Emin Paşa'nın el yazı
sıyla ( nr. 3159). diğeri küçük kardeşi Meh
med Selim tarafından istinsah edilmiş 
(nr 3054) iki yazma nüshası vardır. 4. İz
zü'l-Kemal. Memleketimizdesayıları git
tikçe azalan namus ve fazilet erbabı na
dir devlet adamlarından biri olmak sıfa

tıyla yazdığı , babası Mehmed Emin Pa
şa'nın Babıali'den elli beş yıllık dostu Fe
rid Paşazade Ahmed izzeddin'in hayat ve 
şahsiyetini anlatan bu monografiyi de 
onun ölümünü takip eden on iki gün için

de kaleme alar akS Eylül 1908'de tamam
lamıştır. Şura-yı Devlet Dahiliye ve Tanzi
mat Dairesi başkanlıkları gibi mevkilerde 
bulunmuş olan Ahmed izzeddin Bey'in 
yüksek faziletlerini ahlafa göstermeyi bir 

vazife sayarak yazdığım söylediği eserin 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde iki 
nüshası bulunmaktadır (ibnülemin , nr. 
3404, 3680) . s. Kemalü'l-İsmet (istanbul 
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13 28). Zamanının en salahiyetli ve en ge
niş bilgili biyografi otoritesi sayılan mü
verr ih Fındıklılı ismet Efendi'ye dairdir: 
Bu küçük risalede. o vakitlerin çoğu şah
siyetleri gibi kendi hal tercümesini ver
mekten kaçınan bu ünlü mütehassısın 
esas olarak biyografi araştırmaları yolun
da neler meydana getirdiği üzerinde du
rulur. İbnülemin , çeşitli hatıralarını an
lattığı ve keskin dikkatiyle onun bir port
resini çizdiği bu eseri de İsmet Efendi'nin 
ölümünü takip eden iki gün içinde yaza
rak 1 S Aralık 1904'te tamamlamış . an
cak yayımlanması 1912'de mümkün ol
muştur. 6. Keriı alü 'l-kiyase ii keşfi 's

si yase. Siyaset ilminin bazı konularını ta
rih felsefesinin bazı meseleleriyle birlikte 
belirli bir sisteme bağlı olmaksızın işle

yen "infolio" 503 sayfalık bu eser beş ana 
bölümden meydana gelmiştir. Eski siya
setnamelerinkine benzer bir ad verdiği , 

telifi 1906-1908 yılları arasında sürmüş 
olan eserde sırasıyla tarihin lüzumu ve 
faydası . tarihi eserlerde gerçek ve gerçek 
dışılık, tarihte gerçek olanın gerçek olma
yandan nasıl ayırt edileceği, siyaset ilmi
nin önde gelen konuları ve ilkeleri, devlet
ler hukukunun bazı meseleleri, sefirler ve 
bunların siyaset ve milletlerarası müna
sebetlerdeki rol ve fonksiyonları . hukuk 
ve politika bakımından askerlik ve harp 
konusu gibi meseleler işlenir. Bu bölüm
lerin hepsinde tarihten alınmış misaller 
ve anekdotlara yer verilmiştir. Her bölüm 
veyafaslin başında ilkin Doğulu yahut Ba
tılı kaynaklardan seçilmiş ibare ve parag
raflar verilmekte. daha sonra bunlar üze
rinde tahlil ve yorumlar. bazan da tenkit
ler yürütülmektedir. Batılı müelliflerden 
nakledilen parçalar esas itibariyle bunla
rın Türkçe'de mevcut tercümelerine da
yanır. Seçilen metinler İbn Haldun. İbnü 'I
Eslr gibi tarihçitere ve İbn Kemal, Naima. 
Mansarızade Nuri Paşa. Cevdet Paşa gi
bi Osmanlı tarihçileriyle Maverdl'ninki de 
dahil siyasetnamelere. ahlak. politika ve 
hukuk kitaplarına . askerlik ve harp sana
tına dair bazı eserlere. Büyük Frederi c, 
Bismarck gibi Batılı devlet ve politika 
adamlarının nutuk ve vecizelerine. zama
nın fikir ve edebiyat dergileriyle günlük 
gazetelere. Namık Kemal, Hersekli Arif 
Hikmet' e ve diğer bazı edebiyatçılara ka
dar uzanan geniş bir yelpaze içinden gel
mektedir. Bunların esas itibariyle harcıa
lem kaynaklar olduğunu söylemek gere
kir. Kitabın muhtevaca bir bakıma Feyz-i 
Cevad'ın çok daha ileri götürülmüş ve 
geliştirilmiş bir şekli olduğu söylenebilir. 
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Siyaset ilminin ayrılmaz bir parçası ve 
mühim bir kaynağı olması dolayısıyla ese
rinde tarihin merkezi bir konumda oldu
ğunu belirten İbnülemin. önsözden itiba
ren tarihçinin sorumluluğu meselesi üze
rinde hassasiyetle durarak tarihi gerçek 
yerine yalana sapan tarihçinin arkasında 
nasıl bir kötülükyolu bıraktığını ve kendi
sinden sonrakileri aldatıp yanlış hüküm 
ve zanlara sevkettiğini açıklamaktadır. 

Eser İbnülemin'in sosyolojik görüşleriyle 
birlikte tarih , politika. hukuk sahasında
ki zengin birikiminin aynasıdır. Çok itinalı 
bir rik'a ih~ kaleme alınmış olan kitap tek 
yazma nüsha olarak istanbul Üniversite
si Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (ibnü
lemin . nr 2479). 7. Kamil Paşa'nın Sada
reti ve Konak Mesel esi (istanbul 1328). 

Tarihçi Abdurrahman Şeref Efendi'nin 
"Fuad Paşa Konağı Nasıl Maliye Dairesi Ol
du?" ( TOEM, nr. 3, Ağu stos 1326. s. ı 29-

1 36) adlı makalesinde, Fuad Paşa'nın sa
rayın Babıali üzerinde gittikçe artan nü
fuzunu kırmak için kendi istifasıyla birlik
te An ve Yusuf Kamil paşaların da istifa 
edip Abdülaziz tarafından vaki olacak sa
da ret teklifini hiçbirinin kabul etmeyerek 
hükümdan bazı hususları kabul etmeye 
zorlamak üzere yapmış oldukları ah de ve
fasızlık ile. Yusuf Kamil Paşa' nın kendisine 
teklif olunan sactareti hemen kabul etti
ği ve daha sonra Fuad Paşa 'nın Beyazıt' 

ta inşa ettirmekte olduğu konağın Ab
dülaziz tarafından elinden alınarak Mali
ye Nezareti'ne verilmesinde onun teşvi ki

nin rolü olduğu yolundaki iddialarını ce
vaplandırmak üzere kaleme alınmıştır. 
İbnülemin . Yusuf Kamil Paşa'nın biyogra
fisiyle ilgili bir mesele sayarak ele aldığı 
bu iddialardan birincisinin esassızlığını 
Ziya Paşa'nın Veraset M ektublan, Ebüz
ziya Tevfik'in Yeni Osmanlılar Tarihi, 
Cevdet Paşa'nın henüz basılmamış Ma '
ruza t'ı ve Mehmed Süreyya'nın daha son
ra yanmış olan Tarih-i Süreyya'sı ile Ma
beyinci Atıf Bey'in basılı olmayan hatıra
tından nakillerle ortaya koyarken ikinci id
diayı da bu vak'aya Yusuf Kamil Paşa'nın 
mühürdan sıfatıyla bizzat şahit olan ba
bası ve Fuad Paşa'nın torunları Hikmet ve 
Reşad beyterin tanıklıkianna dayanarak 
Yusuf Kamil Paşa'nın seciyesi. devlet ada
mı sıfatıyla çeşitli vesilelerle gösterdiği 
dürüst tutum bakımından yürüttüğü 
tahlillerle beraber çürütür. 8. Kemalü 's
Safvet. Yorgancı esnafından sarhoşun bi
ri iken devrinin sayılı şairleri arasında yer 
alabilmesinin ve gördüğü orüinal birkaç 
manzumesi nin. özellikle Fransız şairi Jean 

de Beranger hakkında bu şairin vefatında 
Fransız hükümeti ve halkı tarafından gös
terilen değer biliriilik ile bizde herhangi 
bir şairin maruz kaldığı aşağılayıcı mua
mele arasındaki farkı göstermek üzere 
yazdığı "Beranje" adlı şiirinin uyandırdığ ı 

ilgiyle hayatını ve eserlerini meydana çı
karmaya çalıştığı şair Mustafa Saffet hak
kında Fatln tezkiresindeki birkaç satırlık 
bilgiyi çok ileriye götüren ve mevcuda ye
ni bilgiler ilave eden, önsözü 1 Temmuz 
1913 tarihli bir araştırmadır (iü Ktp. , ib
nülemi n, nr. 3501) 9. G el enbevi. XVII. 
asrın ünlü riyaziye ve mantık alimi İsmail 
Gelenbevl'nin biyografisidir. Gelenbevl'
nin tarunu Hayrullah Efendi'den nakledi
len yeni bilgileresere orüinal bir değer 
kazandırmaktadır. İbnülemin 1 Aralık 
1913'te son şeklini verdiği araştırmasın
da. Şeyhülislam Hamldlzade Mustafa'nın 
kıskançlık beslediği Gelenbevi'yi çevirdiği 
entrikalarla istanbul'dan nasıl uzaklaştı
np mahvına sebep olduğunu torunundan 
aldığı bilgilerin de yardımıyla anlatmak
tadır. Onun ilmi şahsiyetiyle eserleri hak
kında söz söylemeye kendini yetkili gör
mediğini belirten İbnülemin, Gelenbevl'
nin hocaları Ayaklı Kütüphane (Mehmed 
Emin) ve Palabıyık'ın ( M uğ l a ! ı Mehmed), 
ortada önceki üstatların eserleri mevcut
ken yeni yeni telifler meydana getirmenin 
gereksiz olduğu yolundaki tutumlarıyla 
ilgili tenkitleri . ulema sınıfının yüksek ka
demelerindeki kıskançlığın ilim tarihimiz
deki olumsuz tesirleri hakkındaki görüş 
ve müşahedeleri ayrıca dikkat çekicidir. 
Altmış dört sayfalık eserin yazma nüshası 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir 
(ibnülemi n, nr. 356 1) . 10. Şeyhülislam 

Yahya Divanı ve Mukaddim esi (istan
bul 1334) Hiç baskısı yapılmamış olan 
divanın nüsha farkları ile karşılaştırılmış 
metnini kazandırmasının yanı sıra, Şey

hülislam Zekeriyyazade Yahya Efendi'nin 
hayatı ve şahsiyeti hakkında o zamana 
kadar yapılmış en geniş çalışma olan alt
mış beş sayfalık mukaddimesi ilgi ve tak
dirle karşılanmıştır. 1916'da tamamlanan 
karşılaştırmanın kaç nüsha üzerinden ya
pıldığının belirtilmemesi, buna esas olan 
nüshaların neler olduğunun gösterilme
mesi bu yayının tenkide açık bir tarafı
dır. Gördüğü yaygın takdire mukabil Ali 
Emir! Efendi basında bir dizi yazıyla ese
reve İbnülemin'in şahsına sert. çoğu yer
siz tenkitler yönelttiği gibi çevresindeki
lere de o yolda yazılar yazdırır . Genişleyen 

münakaşaya olumsuz bir iki yazıyla katı
lan Celal N Gri. eserin müdafaasını yapan 



Süleyman Nazifin müdahalesi karşısında 
susmaya mecbur kalır. Konunun uyandır
dığı geniş ilgili dolayısıyla Ahmed Refik'in 
de (Altınay) Yahya Efendi'nin şahsiyeti 
hakkında bir dizi yazıya başladığı görül
mektedir. 11 . H ersekli Arif Hikmet Bey 
Divanı ve Mukaddimesi( istanbul 1 334) . 
Bu neşir de İbnülemin'in diğer metin ne
şirlerinde olduğu gibi Hersekli hakkında 
etraflı bir monografi ile zenginleştirilmiş
tir. Bu mukaddime. ewelce kaleme aldı
ğı Kemalü 'l-Hikmet'in değişik bir ter
tiple birtakım ilave ve çıkarmalar yapıl
mış yeni bir şeklid ir. Eser. Ali Emiri çev
resi tarafından divan sahibinin şiirlerin
den bir kısmının atianmış olduğu. biyog
rafide olumsuz yönleri söylenmek sure
tiyle Hersekli'nin hatırasına saygısızlık 
gösterildiği gibi suçlamalara hedef olur. 
H ersekli Arif Hikımet'in basılmasını İbnü
lemin'e vasiyet ettiği diğer eserlerini de 
içine alacak surette düşünülen külliyatın 
birinci eseri olarak yayımlanan divandan 
sonrası gelmemiştir. 12. Leskofçalı Ga
lib Bey D iv anı v e Mukaddimesi ( istan
bul ı 33 5) . Leskofçalı Galib'in. 1875 yılın
dan bu yana basılmasına birkaç defa te
şebbüs olunmuşsa da gerçekleştirilerne
miş bulunan divanının 1917'de tamam
lanmış şairin biyografisiyle birlikte ilk de
fa yapılmış neşridir. İbnülemin 'in mukad
dirnede yer alan bu monografisi (s. ı 3-
47) , Leskofçalı'nın üç beş satırdan ibaret 
hal tercümesini yazılı ve sözlü bütün kay
nakları kullanarak ortaya koyduğundan 
bugüne kadar aşılamamış gibidir. 13. Ev
kat-ı Hümayun Nezaretinin Tarihçe-i 
Teşkilatı v e Nüzzann Teracim-iAhvôli 
( İ stanbul 1 33 5) . Evkaf müessesesini çeşit
li yönlerden tetkik edip buna göre eser
ler hazırlamakla görevlendirilmiş encü
menlerden "teracim-i ahval" komisyonu 
başkanı olarak aynı komisyondan Hüse
yin Hüsameddin (Yasar) ile birlikte kaleme 
almıştır. Nezaretin tarihçesine dair olan 
kısım (s. 4-37) Hüseyin Hüsameddin'e, 
hal tercümeleri kısmı ise (s . 39 -2 5 ı) İb
nülemin'e aittir. İlk nazır el-Hac Yusuf 
Efendi'den nazır vekili MCısa Kazım'a ka
dar gelen kırk sekiz evkaf nazırının hal 
tercümesini veren eser bu konuda ilk ça
lışma olmuştur. Kitap Nazif Öztürk tara
fından yeni harfiere çevrilmiş bulunmak
tadır (Vakıflar Dergisi, XV ı 1 982 ı . s. 89-99; 
XVI ı 1982 J. s. 31 -42; XVII ı 1983 J. s. 61 -78; 
XVIII ı 1 984ı. s. 43-59; XIX ı 1 985J. s. 61 -89) 
14. Menokıb-ı Hünerverôn (İ stanbul 

1926) . Türk Tarih Encümeni Külliyatı için
de yayımlanmak üzere hazırlanması ken-

disine havale edilmiş eserin tenkitli met
niyle müellifi Mustafa Ali'nin hayat ve 
eserlerine dair kaleme aldığı monografi
den (s 3- ı 33) meydana gelir. Nüsha fark
ları hangileri olduğu belirtilen altı nüsha 
üzerinden gösterilmiş neşir bizde yap ıl an 

ilk ciddi edisyon kritik durumundadır. 
Yetmiş yedi sayfa tutan metne mukabil 
131 sayfalık mukaddime kısmı Mustafa 
Ali tetkiklerinde bir dönüm noktası teş
kil eder. Bu mukaddime. günümüzdeki 
en yeni araştırmalara kadar onun hakkın
daki bütün çalışmalara kaynak teşkil et
miştir. İbnülemin ' in Osmanlı tarihi saha-. 
sındaki derin vukufunu ortaya koyan bu 
çalışmasını ilmi bir hadise gibi karşılayan 
Süleyman Nazif, Ali Canip (Yöntem) ve M. 
Fuad Köprülü, metninden de önemli bul
dukları mukaddimesi dolayısıyla İbnüle
min'e teşekkür ve tebriklerini ifade eder
ler. 15. Tuhfe-i Hattôtin (İ sta nbul ı 928) . 
M üstakimzade Süleyman Efendi'nin, biz
de esas ağırlığı Osmanlı hattatları olmak 
üzere yazılmış teliflerin bu sahada en mu
fa ss al ve en mükemmeli olan eserinin 
Türk Tarih Encümeni adına. İstanbul kü
tüphanelerinde rastlanan hepsi de hata
lı üç. bir de hususi eldeki nüsha üzerin
den, Murad Molla nüshasını esas alarak 
İbnülemin büyük bir vukufla yaptığı dü
zeltmeler. sabırla yürüttüğü karşılaştır
malar sayesinde güvenilir ve sağlam 
metnini ortaya koyduğu gibi, M üstakim
zade Süleyman Efendi'nin hayat ve eser
lerine dair kazandırdığ ı zengin monog
rafiyle değerini daha da arttırır. İbnüle
min'in bu kitabı Türkiye'de eski harflerle 
basılmış son kitaptır. 16. Türklerin, Arap 
Harflerini Tanzim ve İhya Etmek Su
retile İlme ve Medeniyete Hizmetleri 
(i stanbul ı 932) Arap harfli yazının doğu
şu ve gelişmesini. içinden çıkan yazı çe
şitlerini. bunların Türkler'in elinde nasıl 
yüksek sanat seviyesine eriştiğini. hat 
sanatının çeşitli Türk ülkelerinde Türk hü
kümdarları tarafından nasıl himaye ve 
teşvik gördüğünü belirten umumi bir 
tablodan sonra sülüs. nesih, celi üstatla
rından olmak üzere Şeyh Hamdullah, oğlu 
Mustafa Dede, Derviş Ali. Hafız Osman, 
Ağakapılı İsmail, Yedikuleli Seyyid Abdül
hak. Şekerzade Seyyid Mehmed, Eğri
kapılı Mehmed Rasim. Mustafa Rakım 
Efendi dahil on ikisinin; ta'lik hattatların
dan da Abdülbaki Arif, Abdullah Vassaf. 
Veliyyüddin. Katibzade Ahmed Refi ' ve 
Mehmed Esad Yesari efendiler dahil se
kizinin üzerinde durduğu terkibi bir ic
maldir. "Türk Tarihinin Ana Hatları" serisi 
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içinde hazırlanması kendisine havale edil
miş olan bu on dört sayfalık icmal, bu se
rini n "müsveddeler"i grubunun on ikinci 
eseri olarak basılmıştır. İbnülemin. Türk 
Tarih Tetkik Cemiyeti'nde okunduğu za
man hat sanatı hakkında hiçbir bilgisi ol
mayan bazı kimselerin kusur belirten gö
rüşleri kendisine resmi yazı ile bildirildi
ğinde itiraz sahiplerinin akıllarını başla
rına getirecek bir cevap yazdığım kayde
der. 

17. Son Asır Türk Şairleri (istanbul 
ı 930- ı 942) . Fatin tezkiresine zeyil olmak
la beraber başlangıcı bazı hal tercümele
rinde bu çerçeveyi geriye doğru aşarak 
1800'1ü yıllara ve daha da öncesine çıkan. 
son sınırı ise 1941'e kadar gelen bir za
man içindeki şair mevcudunu içine alır. 
Bugüne kadar benzeri toplu şair biyogra
fileri arasında en hacimli çalışma olma 
özelliğini taşır. 2352 sayfa hacmindeki 
eser 566 şairin hal tercümesini bir araya 
getirmektedir. Son Asır Türk Şairleri, 
sanıldığı gibi sadece zeyli olduğu Fatin 
tezkiresinin kaldığı 1855 yılından sonraki 
zamanın şairleriyle sınırlı kalmayarak Fa
tin Efendi'nin ele aldığı devrede yaşadık
ları halde kendilerinden haberdar olama
dığı. haklarında bilgi edinemediği ve bu 
yüzden tezkiresinde atiadıkiarı ile oradaki 
hal tercümeleri zayıf ve çok yetersiz kal
mış şairleri de içine almaktadır. İbnüle
min, bundan da öteye arada Hôtimetü'l
eş'ôr'ın, Ramiz ve Sahaflar Şeyhizade 
Esad Efendi tezkirelerinin varlığı bilin
meksizin doğrudan doğruya zeyli olduğu 
Salim tezkiresinin zaman kadrosuna gi
rip ondan bu yana da Fatin Efendi'ye ka
dar olan zaman içinde gelmiş olmakla . 
beraber her iki eserde mevcut olmayan 
başka şairlerin hal tercümelerini de araş
tırmış ve kitabına almıştır. Böylece do
ğum veya ölüm taiihleri 1800'1ü yılların 
başına veya daha da öneeye çıkan bir kı
sım şairlerin girmesiyle eserinin sınırı o 
zamandan 1941 yılına kadar bir buçuk as
rı aşan bir devreye uzanmaktadır. Bu ka
dar açık bir gerçeğe rağmen Son Asır 
Türk Şairleri'ni Fatin Efendi'nin kaldığı 
yerden , yani 1855'ten bu yana bir deva
mı gibi görme ve göstermenin ne derece 
yanlış ve tahkıkten yoksun götürü bir bil
gi olduğu anlaşılır. İbnülemin. Hôtime
tü'l-eş'ôr'daki bazı şairlerin hal tercüme
sini ele alırken yeni bilgiler ilavesi ve bir
çok d üzeitme ile bunları çok zenginleş
tirip geliştirmiştir. Basılı ve basılmamış 
kaynak ve vesikalardan gazete ve dergi 
yığınları arasında sürdürdüğü araştırma 

ve taramalar yanında. zamanlarına yeti-
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şemediği şairler hakkında eski nesiller
den hayatta kalmış olanlardan yaptığı 
tahkik ve soruşturmalar, bu yolda kurdu
ğu anketi İstanbul'dan öteye uzak yurt 
köşelerine kadar götüren mektuplaşma
lar, bazı şairlerin hal tercümesini doğru
dan doğruya kendilerinden almak sure
tiyle kazanılmış ilk elden bilgiler sayesin
de çatisını sağlam bir şekilde kurduğu 
eserini yönlendiren esas gaye, seçtiği za
manın sınırları içindeki şair kadrosunu 
mümkün olduğu kadar tam tesbit et
mek, erişebildiği hal tercümeleriyle son 
bir buçuk asırlık çağın şairler kütüğünü 
ortaya koymak olmuştur. İbnülemin'in 
yorulmak bilmez gayreti varlıkları hiç bi
linmeyen, sadece isimleri bilinip hüviyet
leri meçhul kalmış yahut artık unutulma
ya mahkum birçok şairi ortaya çıkarmış
tır. Bundan dolayı bahis konusu şairler 
arasında bir değer ayrımına. bir tasfiye 
ölçüsü benimsemeye gitmemiştir. Önsö
zünde belirttiği gibi zevkler ve ölçüler şa
hıstan şahısa değiştiğinden şairleri sanat 
dereceleri bakımından değerlendirmeye 
girmemiş. herhangi bir tasfiyeye de faz
la lüzum görmemiştir. Bununla beraber 
eserine aldığı çağdaşı şairlerden bazıla
rına kendisiyle olan münasebetlerine, on
lardan gördüğü davranış ve riayet dere
cesine göre farklı yaklaşımlar gösterdiği 
de görmezlikten gelinemez. Hoşlanma
dığı. kendisiyle arasında özel bir geçmişi 
olanları söz konusu ettiğinde sanatları
na, edebi hüviyetlerine dokunmaksızın 
olumsuz ve aksayan tarafları yakalama
ya çalışan bir tenkit ve teşhir mekaniz
masının harekete geçtiği görülür. Hoca 
Hayret ve Ali Em'ir'i Efendi'ye biraz da bu 
iş için uzunca tuttuğu sayfalar, babası 
İpekli Tahir Efendi'den birlikte ders gör
düğü çocukluk arkadaşı. şiir ve edebiyat 
alemine beraberce girdiği, kendisinin ilk 
eserlerine manzum takrizler yazmış olan 
Mehmed Akife karşı araya girmiş bir so
ğukluğu gizlerneye lüzum görmeyen ve 
başkalarına ayırdığı sayfa sayısını ondan 
esirgemekten çekinmeyen tutumu, yeri
ne göre eserine müdahale eden bazı his
st davranışları açığa çıkarmaya yeterli ör
neklerdir. Ancak kusur ve zaaflara takıl
makt~n hoşlanan bu tenkitçi tavrı. biyog
rafik gerçekleri saptırmak veya yok say
mak yoluna da gitmez. Hal 'tercümele
rinde onun yer yer araya giren hissi mü
dahaleleri ve ahiakl yargıları, bilgi yönü
ne ve dürüstlüğüne zarar vermedikleri 
esere, müstesna tarihi bir görgü ve hü
viyet sahibi müellifin orüinal şahsiyetin-
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den hoşa giden hususi bir renk katar. 
Haklarında çok şey yazılm ış. hayat ve 
eserlerine dair ortada yeterli derecede 
bilgi bulunanlardan -bazı istisnalar dışın
da- uzun uzadıya bahsetmek yerine özlü 
bilgiler vermeyi ölçü olarak kabul eden 
İbnülemin. buna mukabil hal tercümele
ri ve şahsiyetleri layıkıyla bilinmeyenler 
için daha etraflı bilgiler getirmeye, vesi
kalar vermeye dikkat etmiştir. ibnülemin . 
XIX. asrın başlangıcından bu yana şiiri
mizin etrafında değişik formasyon ve 
kültürlerden, farklı zevk ve zihniyetier
den çeşitli nesil ve fertlerin teşkil ettiği 
edebi panoramayı görmeye hizmet ede
cek zengin malzemeyi vermek ve istifa
deye açmakl_a edebiyat ve kültür tarihi
miz yönünden mühim bir hizmet yerine 
getirmiş bulunmaktadır. Başka yerlerde 
görülüp elde edilemeyecek bilgiler taşı
ması onu vazgeçilmez, yerine bir başkası 
konulamaz orüinal ve temel bir kaynak 
olmak vasfına yükseltmiştir. Değeri ve ay
rıcalıklı özellikleri hakkındaki bu tesbit
ler. eserin her türlü noksan ve hatadan 
uzak bulunduğu gibi bir manaya gelme
melidir. Cumhuriyet'ten epey önce hazır
lıklarına giriştiği devrede, baŞta kütüp
hanelerin durumu olmak üzere zamanı
nın elverişsiz araştırma ve çalışma şart
ları, henüz hususi ellerde bulunup da 
resmi kuruluşlara intikal etmemiş olan 
koleksiyonlara ulaşılamaması, mesela şi
irleriyle bilindiği halde hekimbaşı ve mü
verrih Hayrullah Efendi ile onun büyük 
babası Emin Şükuhi Efendi'de olduğu gi
bi kendilerine dair vesika ve kaynakl_ara 
erişemediği için haklarında yeterli bilgi 
toplayamadığı bazı şahsiyetleri atlamış 

olmak, kendilerine dair bilinenler pek kı
sıtlı ve müphem bulunan bazı şairterin 
hal tercümelerini yazarken onları birbiri
ne karıştırmak. şiir ve metinlerio gerçek 
sahiplerine aidiyetlerini tayinde bazan zü
hule düşmek gibi birtakım noksan ve yan
lışlar mevcuttur (bunlardan şair mOsiki
şinastar ve bazı güftelerle ilgili yanlış l ar 

için bk. Sadettin Nüzhet Ergun. Türk Mu
sikisi Antolojisi, istanbul 1943 , ı. 140; Il, 
434, 795) . Bu gibi noksanların. Mütare
ke'de konağının işgal altına girdiği sıra
da p.ek çok not ve vesikanın yok edilmiş 
olmasından ileri geldiğini de unutmamak 
gerekir. Çapı ve ehemmiyeti daha yayım
lanmadan müsteşrikler tarafından da ifa
de edileri (Babinger, GOW, s. 358 , 384; Ba
binger [ Üçok]. s. 390, 417) Son Asır Türk 
Şairleri, bir an önce çıkması beklenen bir 
eser olduğu halde ilk üç fasikülünün ba-

sılmasını sağlayan Türk Tarih Encümeni'
nin ilgası, araya giren üniversite reformu. 
dil ve tarih sahasında yeni kuruluşlara ve 
hedeflere yönelinmesi, o zamanın havası 
içinde Osmanlılık'la ilgili değerlerin hor 
görülmesi, dili ve muhteviyatı ile o alem
den hava estiren muhafazakar görünü
şü bakımından iktidar çevrelerinin sıcak 
bakmayışı gibi tesirler neticesi basımının 
devamına sahip çıkacak resmi bir kuru
luş bulamayışı yüzünden yayımı beş yıllık 
bir aradan sonra, milletvekili olarak Hak
kı Tarık Us ve Hasan Ali Yücel'in şahsi gay
retleri ve resmi çevredeki zihniyete karşı 
verdikleri mücadele sayesinde 1938'den 
itibaren basılma yolu yeniden açılarak ta
mamlanma imkanına kavuşur. 

18. Osmanlı Devrinde Son Sadna
zamlar (istanbul 1940-1953). Otuz yedi 
sadrazarnın hal tercümesiyle birlikte son 
bir asırlık siyasi tarihimizin panoraması
nı da veren 2192 sayfalık bu büyük eser. 
veziriazamlar hakikındaki biyografi gele
neğinin yolunu açan Osmanzade Ahmed 
Taib'in Hadfkatü '1-vüzera'sına yapılmış 
zeyillerin sonuncusu ve arkası getirilme
miş olan Ahmed Rifat Efendi'nin Ver
dü'l-hadaik' ine zeyil olmak üzere hazır
lanmıştır. Son Asır Türk Şairleri'nde 
görüldüğü gibi bu da zeyli olduğu eserin 
kaldığı yerden devamından ibaret değil
dir. İbnülem in . Verdü'l-hadaik'te so
nuncu hal tercümesini teşkil eden Yusuf 
Kamil Paşa'dan sonra gelen sadrazam~ 
lar la işe başlamak yerine geriye dönüşte 
Mehmed Emin Ali. Damad Mehmed Ali. 
Mustafa Naili, Mehmed 'Rüşdü, Fuad ve 
Yusuf Kamil paşaların hal tercümelerini 
de kitabının kadrosuna dahil edip Ver
dü'l-hadaik'te çok basit ve sathi kalan 
biyografileriyle mukayese bile edilemeye
cek şekilde yeniden işledikten sonra di
ğer sadrazamiara geçmiştir. Eserde, Ko
ca Hüsrev Paşa'dan Mustafa Reşid ve İb
rahim Sarım Paşa'ya kadar Tanzimat dev
rinin ilk beş sadrazamı dışarıda bırakılıp 
1855'teki ikinci sadareti itibariyle Meh
med Emin Ali Paşa'dan başlayarak ge
len sadrazamlar silsilesi takip edilmiştir. 
Onun hal tercümesinde 1852'deki sada
retine de temas edildiğinden eser, 1852'
den sadaret makamının Babıali ile birlik
te 4 Kasım 1922'de ilgasına kadar olan 
zaman dilimi içinde bir sadrazamlar tari
hi olmuş bulunmaktadır. İbnülemin, Ali 
Paşa dışında eserde hal tercümelerini sa
darete son geliş tarihine göre değil ilk 
gelişi esas alan bir sıralama takip eder. 
Bundan dolayı eser. son . sadrazam Ah
med Tevfik Paşa olduğu halde ondan iki 



önceki sadrazam Salih Paşa ile sona er
miş görünür. İbnülemin Son Sadrıazam
Jar'ın telifine 1913 yılının son ayında baş
lamış , Salih Paşa'nın Mart- Nisan 1920 
tarihleri arasına rastlayan sadareti sıra
sında tamamlamıştır. Basılmak için uzun 
süre bir imkan bekledikten sonra zama
nın Maarif vekili Hasan Ali Yücel'in teşeb
büs ve gayretleri neticesinde basılması 
karar altına alındığında hazır olan ilk şek
lini , bizzat ifade ettiği gibi "yeniden ya
zılmışçasına" elden geçirerek basılmamış 
haliyle 681 sayfa tutmakta olan eseri 
21 00 küsur sayfaya çıkarmıştır. Cumhu
riyet devrinde resmi mercilerce basılan 
öbür eserlerinde olduğu gibi aslında ta
şıdığı Kemalü's-sudur ismi zamanın zih- · 
niyetine yabancı gelmesi dolayısıyla şim
dikine çevrilir. Otuz üç yıl boyunca hep sa
darete bağlı kalemlerde, bu arada uzun 
bir süre Babıali'nin en merkezi noktası 
Sadaret Mektübi Kalemi'nde yaşadığı bü
rokrasi tecrübesi İbnülemin'e bu büyük 
çaplı sadrazamlar tarihinin malzemesini, 
gözlem ve dikkatlerinden bir şey kaçırma
yan keskin tecessüsünün eşliğinde ken
disine en tabii yoldan kazandırmış bulu
nuyordu. Hele ll. Meşrutiyet'ten sonra 
Yıldız Sarayı evrakının tetkik ve tasnif işi 
nin kendisine emanet edilmesi, ona bu 
zengin ve bakir arşiv hazinesinin bütün 
imkanlarını sunar. ll. Abdülhamid'in tah
ta çıkışından bu yana sadaret makamı ile 
saray arasındaki yazışma ve işlemlerle il
gili evrakın hepsinin Yıldız'da saklı tutul
muş olmasından dolayı, konusunun ge
rektirdiği malzemeyi ayağına getiren 800 
sandık tutan vesikayı "avucunun içi gibi" 
tanıma fırsatını vermiştir. Yıldız evrakı 

arasında tarihi ehemmiyetini kuwetli bir 
sezişle hemen farkettiği vesikaları büyük 
bir sabır ve şevkle istinsah edip bir kena
ra koyan İbnülemin eserinin muhtaç ol
duğu arşivide böylece kurmuş bulunu
yordu. Babıali kalemlerindeki yaşlılardan 
zamanlarına yetişemediği sadrazamla
rın , nazıriarın menkıbelerini dinleyen, 
doymak bilmeyen bir tecessüsle o sırada 
cereyan edenler kadar geçmişte olup bi
tenler hakkında da bilgi edinmeye çalı
şan, duydukla~ını hemen kayda geçiren, 
dedikodu ocağı dediği Sadaret Mektübi 
Kalemi'nde yıllar boyu Babıali ve ri cal de
di koduları ile kulağı dolan İbnülem in ' in 
eserine sadece arşivden değil dinlediği, 
kendilerine sual sorduğu o insanlardan 
zamanla kimse kalmadığı için, kendisin
den sonra gelenlerin artık hiçbir suretle 
erişme imkanını bulamayacakları yığınla 

bilgi, tanıklık ve gözlem gelir. Bunun ya-

nında bir o kadar da baba ocağında baş
layıp ri cal konaklarında çok erken yaştan 
meclislerine girdiği tarihi şahsiyetlerden 
duyulmuş, tecessüsünün sondajı ile ka
zanılmış bilgiler eserinin bir başka sözlü 
kaynağını teşkil eder. Kendisi gibi genç 
yaşta Babıali'nin mühim mevkilerinde va
zife almış, Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'
nın yanında yirmi yedi yıl boyunca pek çok 
tarihi hadiseye şahit olmuş, devrin önde 
gelen ricalinin çoğu ile münasebet ve 
dostluğu olan babası da eserde daima 
bir referans olarak yer alır. Bundan başka 
kütüphanelere, arşivlere intikal etmemiş, 
eski aile ve şahıslarla ilgili birtakım bakir 
vesikalar görmek imkanına kavuşmuş. 
Abdülaziz'in Mabeyin başkatibi Atıf Bey'in 
Hatırat'ı, Mehmed Süreyya'nın bizzat 
yaşadığı son devirler hakkındaki Tarih-i 
Mahmud'u. Celaleddin Paşa'nın Mir'at-ı 
Hakikafinin müsvedde halindeki orüi
nal şekli gibi el değmemiş eserlerden, 
yandıkları veya kayboldukları için başka
larınca bir daha erişilmesi mümkün ol
mayan kaynaklardan da istifade edebil
miştir. İbnülemin, eserinde bildiklerini ve 
duyduklarını sadece aktaran bir kimse 
durumunda olmayıp kaynaklarını, çeşitli 
eserlerdeki rivayetleri sıkı bir tenkitten 
geçiren, mevcut bilgileri gerekli kontrol 
ve mu hakemeye tabi tutan titiz bir tarih
çi hüviyeti gösterir. Son Sadrıazamlar, 
İbnülemin'in biyograflığı yanında siyasi 
tarihçiliğini göstermesi bakımından da 
önemlidir. Bu sorumluluğu çok iyi idrak 
ettiğinden yeri geldikçe, müverrihin ha
diseler ve onların içinde yer alan insanlar 
karşısında davranışının ne olması gerek
tiği meselesine sık sık dönerek tarihçili
ğin etik problemine dikkat çekmeye çalı
şır. Bu hüviyetini çok belirgin bir şekilde 
ortaya koyan eserinin arkasında, yıllar ön
ce tarihçiliğin bu meselelerini işlediği Ke
malü'l-kiyase ii keşfi's-siyase'nin mü
ellifi olarak varlığı bir kere daha hissedi
lir. İbnülemin, tarihçinin daima gerçeği 
gözetmeye ve hislerine kapılmamaya ge
rek üstlendiği vazife gerekse vicdan ge
reği mecbur olduğunu vurgulayarak ak
sine hareketin tarihe ihanet etmek olaca
ğını belirtmektedir. "Bildiklerini ve duy
duklarını gerçeğe uygun olmayan bir şe
kilde nakletmek tarihin hukukuna teca
vüz etmek demektir. Doğruluğu doğru
lanmamış bilginin tarih sayfalarında yeri 
yoktur" diyerek tavrını açıkça ortaya ko
yan İbnülemin'in bunları, kendisinin taraf 
tutmak isnatlarına uğradığı Said Paşa 
konusuyla ilgili olarak söylemesi önemli
dir. İbnülemin'in eserini, sadrazamların 
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her birini icraatları bakımından yargıla
yan, içinde yer aldıkları olaylar ile birlikte 
onları sorgulayan tahlil ci bir zihniyet yön
lendirir. O, bu tutumu ile sığ ve tek ta
raflı yönlendirme ve değerlendirmelerle 
okuyucunun zihnini lehte veya aleyhte bir 
istikamette çel m eye itibar etmeyen, en 
yakını olduğu şahsiyetlerin dahi icraat ve 
karakterlerini gerçek mahiyetleriyle de
ğerlendirmekten kaçınmayan, bazı çevre
lerin gözü kapalı bir şekilde yüceltmeye 
veya alçaltmaya çalıştığı şahsiyetleri sor
gulama ve tahlilden geçirirken tok sözlü 
bir yargıç davranışı içindedir. Bunun en 
tatmin edici örneklerinden birini baba 
dostu ve kendisini çocukluğundan beri 
tanıyan, son sadaretlerinde evinde bera
ber çalıştıkları, mutemedi, sırdaşı gibi 
muamele gördüğü Küçük Said Paşa'ya 
ayırdığı 275 sayfa hacmindeki bahis ve
rir. İbnülemin, o kadar yakını olduğu Said 
Paşa hakkında ne söylemek gerektiyse, 
lehte ve aleyhte, olumlu ve olumsuz ne 
tarafı varsa hepsini gizlerneden açıkça 
söylemiştir. Hiçbir lutfunu görmeden 
ailece türlü sıkıntılara maruz kalarak sal
tanat devrini yaşadığı ll. Abdülhamid'in 
icraat ve şahsiyetine ayırdığı özel bölüm
de kimilerince hep yerilmiş, kimilerince 
de göklere çıkarılmış hükümdar hakkın
daki icmali kadar, onu hata ve savabı ile 
en objektif surette mizana vuran yazı ve 
eser bulmak kolay değildir. Eserin ilk fa" 
sikülünün basımı sırasında, rakip bir ki
tapla önünü kesmek, ona nisbetle önce
lik kazanmak gayretiyle Mehmet Zeki Pa
kalın tarafından Son Sadrazamlar ve 
Başvekiller adıyla İbnülemin'e ve eseri
ne yer yer sataşan, yığma: bilgilerle dolu 
şişkin bir yayın ortaya konulursa da, Son 
Sadnazamlar'ın Said Paşa bahsini ihti
va eden fasiküllerinin çıkmasından sonra 
devam ederneyerek son bulmuştur. 

19. Son Hattatlar(istanbu ll955) . Os
manlı hattatları hakkında en zengin bi
yografi kaynağı olan Tuhie-i Hattdtin'in 
sonrası getirilmediği için, onun telif tari
hi 1760'tan 1953'e kadar olan süre içinde 
gelmiş geçmiş hattatların hal tercüme
lerini tesbit maksadıyla onun zeyli olarak 
yazılmış eserde on biri kadın 329 hatta
tın, şöhret sahibi oldukları yazı şubesine 
göre sınıflandırılmış hal tercümeleriyle 
yazılarından seçilmiş örnekle_r yer almak
tadır: Bunlar arasında esas şöhretleri 
başka sahalarda olduğu halde edebiyat
çı, müsikişinas, devlet adamı, hükümdar, 
hatta tulumbacı gibi şahsiyetlerin hat sa
natıyla meşgul olmaları dolayısıyla eser
de beklenmedik bilgiler getiren hal tercü-
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melerine de rastlanır. Gençliğinden beri 
büyük fedakarlıklar pahasına, en eskiler
den kendi zamanındakilere kadar topla
dıkları ile bir hat eserleri müzesi haline 
getirdiği konağındaki zengin koleksiyonu
nun Ievhalarını, murakka'larını fotoğraf 
ve klişeleriyle cömertçe kitabına aktar
ması ona ayrı bir değer katmıştır. Yaşlılık 
çağının verimlerinden olan eser, Türk hat 
sanatının iki yüzyıla yakın son tarihi için
de vardığı merhaleleri, devam ettirdiği, 
yaşattığı gelenekleri görmek, bunda eme
ği geçen sanatkar kalemleri tanıyabilmek 
için müstesna bir kaynak teşkil etmek
tedir. 

20. Hoş Sadô.. Son Asır Türk Musiki
şinaslan(İstanbul 1958). Elliyıl boyunca 
konağında ihya ettiği müsiki geceleriyle 
klasik Türk müsikisini içinden ve en üst 
seviyesinde yaşayan İbnülemin, hayatına 
mana veren bu sanatın yetiştirdiği seçkin 
sirnaların da biyografilerini araştırınayı 
kendine mesel e edinerek kaynaktan yok
sun, mevcut olanlarına bile artık erişile
mez olmuş bu işi de üstlenmişti. Şeyhü
lislam Ebüishakzade Esad Efendi'niri, ar
kası getirilmemiş olan müsikişinaslar 
tezkiresi Atrabü '1-ô.sar'ın bıraktığı 1200 
( 1785) yılından bu yana gelmiş müsiki 
erbabının hal tercümelerini araştırıp bir
araya getirmeye çoktan koyulmuşken 
1942'de basılmamış eserleri arasında 
gösterdiği, 1937'de mukaddimesini dahi 
kaleme aldığı eserinin tamamlanması, 
araya giren Son Sadnazamlar'ın baskı
sının 1953'e kadar sürmesi, onun ardın
dan baskısı 1955'te bitebilen Son Hat
tatlar ile uğraşması, bir yandan çok ilerle
miş yaşının getirdiği rahatsızlıklara rast
laması dolayısıyla gecikmişti. Hasan Ali 
Yücel'in teşviklerinden de kuwet alarak 
son bir gayretle üstüne düştüğü eserinin 
ancak baştan 128 sayfalık kısmı dizilip 
tashihleri de elinden geçmişken vefatıy
Ia iş ortada kalınca tamamlanması. köşe

de bucaktaki dağınık notlarına ve vesika
Iara bakılmak. başka kaynaklardan bil
giler katarak yeni hal tercümeleri ilave 

_ edilmek suretiyle şair Yenişehirli Avni 
Bey'in torun u M evievi Avni Aktuç tarafın
dan derlenip toparianarak mümkün ol
muştur. Başlangıçta, "Bestekar lar". "Sa
zendeler", "Hanendeler", "Müsiki ve Mü
sikişinaslarla İlgili Fıkralar" bölümlerine 
ayrılmak üzere geniş çerçeve li bir plana 
göre tasarlanmış olan eserde, Seyyid Ab
di ile Tanbürl Cemi! Bey arasındaki kırk 
müsikişinasın hal tercümesi doğrudan 
doğruya İbnülemin'in kaleminden çıkmış. 
diğer Cemil'lerden Ziya Bestenigar'a ka-
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dar o lahlar ise Avni Aktuç tarafından dü
zenlenmiş bulunmaktadır. Hoş Sada, 
yaşının seksen beşi geçmekte olduğu bir 
çağda İbnülemin 'in Türk kültürüne sun
duğu son eser oldu. Onun müsiki ve Türk 
müsikisi hakkında görüşlerini ifade etti
ği önsözü de başlı başına bir değer taşır. 
Diğer eserlerinde olduğu gibi eski müsi
kimizin geçmişte kalan dünyasından bir
çok şahsi hatıra da Hoş Sada'yı örgülen
dirmektedir (İbnülemln'ln basılmamış 
olup da istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ne İ_Dtikal etmemiş diğer bazı eserle
ri için bk. Son Asır Türk Şairleri, 2233-
2234). 

F) Tarihi Şahs iyeti. ilmi ve eserleriyle 
büyük bir çalışmanın sahibi olmaktan 
başka İbnülemin'in tarihi hüviyeti bakı
mından belirtilmesi gereken birçokyönü 
daha bulunmaktadır. Onun başkalarına 
benzemez müstesna portresi bunların 
hatırlanınası ile çok daha belirginleşecek
tir. Konağındaki müsiki meclisleri. en na
dide ve müellif hattı tek nüsha yazmalar 
saklayan kütüphanesi, geçmiş asırlar Türk 
güzel sanatlarından bir tarih barındıran 
m üzelik koleksiyon ve eşyaları. giyiminde 
ve muaşeretinde güne teslim olmamış 
Tanzimat efendisin i, bütün bir mazi gör
gü ve terbiyesini devam ettiren güngör
müş bir Babıali emektarını temsil eden. 
her şeyin değiştiği, kökünden kopup 
uzaklaştığı bir çağ içinde kendi başına 
bir dünya olarak kalmış bir şahsiyettir. 
Çocukluğunda içine girdiği büyüklerin 

. meclislerinden kazanılmış bir gelenekle 
konağında elli yılı aşkın bir süre devam 
ettirdiği meclislerinde tarihe intikal et
mekte olan bir kültürün. edebiyattan ta
sawufa. hattan müsikiye, siyasi geçmişi
mize mal olmuş sima ve vak'alara kadar 
her türlü bahsin konuşulduğu son soh
betlere, klasik Türk müsikisinin ayakta 
kalışına yüksek seviyede bir barınak ola
rak hizmet eden. unutulmaz fasıliara şa
hit olan konağında, ilim ve sanat çevre
sinden seçkin sirnaların her hafta uzun 
geceler etrafında buluştuğu son ocak ol
muş bir İbnülemin Türk kültür tarihinde 
yerini almış bulunmaktadır. 
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