
İbrahim Hakkı ' nın oğullarına. hanımla
rına , dost ve yakınlarına yazdığı mektup
ların büyük bir kısmı halen torunlarının 
elinde olup bunların çoğunu Mesih İbra
himhakkıoğlu Erzurumlu İbrahim Hakkı 
adlı eseri içinde yayımiarnıştır (bk bi bl.). 
İsmet Binark ve Nejat Sefercioğlu tara
fından İbrahim Hakkı'ya nisbet edilen 
eserlerin listesiyle, hakkında yapılan ya
yınları ihtiva eden bir eser yayımlanmış
tır (Erzurum/u İbrahim Hakkı Bibliyog
rafyası, Ankara 1 977). 
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İBRAHiM HAKKI KONYAU 

(bk. KONYALI, İbrahim hakkı). 

İBAAHİM HAKKI PAŞA 
(1863-1918) 

Osmanlı sadrazamı . 

_j 

_j 

18 Nisan 1863'te istanbul'da doğdu . 
Babası şehremaneti meclis reisi Sakızlı 

Mehmed Remzi Efendi' dir. Beşiktaş Rüş
diyesi'ni bitirdikten sonra Mekteb-i Mül
kiyye'nin id adi ve yüksek sınıflarında eği
timini tamamlayarak mezun oldu ( 1882) 
Maaşsız stajyer memur olarak Hariciye 
Nezareti Tahrlrat Kalemi'nde göreve baş
ladı , stajını tamamlamasının ardından 

Mabeyn-i Hümayun mütercimliğine ta
yin edildi ( 1883). Hukuk ve Ticaret mek
teplerinde tarih, idare hukuku, devletler 
hukuku . ticaret hukuku derslerini akut
tu; aynı zamanda padişahın Fransızca 
tercümanlığına getirildi ( 189 1 ) . Mekteb-i 
Mülkiyye'de de idare ve devletler hukuku 
derslerini vermekle görevlendirildi. Geçi
ci görevlerle İtalya ve Yunanistan'a gön
derildi. Chicago sergisine birinci komiser 
olarak tayin edildi. Sıhhıye Meclisi üyeliği 
yaptı. Mabeyn-i Hümayun mütercimliği 
görevi uhdesinde kalmak üzere o zama
na kadar daha çokyabancıların bulundu
ğu Babıali hukuk müşavirliğine getirildi 
( 1894). Devletler hukuku konusundaki uz
manlığından dolayı çeşitli milletlerarası 

komisyonlarda Osmanlı Devleti 'ni temsil 
etti. Alman imparatoru IL Wilhelm'in is
tanbul'u ziyareti sırasında maiyet me
murluğunu yaptı ( 1898). 

İbrahim Hakkı, IL Meşrutiyet'in ilanın
dan bir gün önce kurulan yedinci Said Pa
şa kabinesinde Maarif nazırı olan Haşim 
Paşa' nın istifası üzerine Maarif nazırı ol
du (2 Ağustos 1908) İki gün sonra kuru
lan Kamil Paşa kabinesinde de yerini ko
rudu ve Dahiliye nazır lığı vekaletini de 
üstlendi. İtirazlar üzerine kabinede yapı
lan değişiklikle Dahiliye nazırlığına asale
ten tayin edildi (24 Ağustos 1908). Maarif 
nazırlığını da bir süre vekaleten yürüttü . 
Bu sırada yapılan memur indirimi dolayı
sıyla açıkta kalan pek çok kaymakam, mu
tasarrıf ve valinin baskısına maruz kaldı; 
basının saldırılarına rağmen parlamento 
seçimlerinin yapılmasını sağladı. Fakat 
seçim konusunda ortaya atılan usulsüz
lük iddiaları yüzünden meclisin toplandı
ğı gün istifa etti ( ı 7 Ara lı k 1908) . Ardın
dan Roma'ya büyükelçi olarak gönderil-
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di; İttihat ve Terakki' Cemiyeti'nin baskı
ları karşısında istifa etmek zorunda ka
lan Hüseyin Hilmi Paşa' nın yerine vezaret 
rütbesiyle sadrazam tayin edilineeye ka
dar (28 Aralık 1909) orada kaldı. Yeni gö
revine başladıktan (ı 2 Ocak 191 O) sonra 
meclise sunduğu hükümet programında 
İttihatçılar'dan memnun olmayanlara kar
şı "adi ü ihsan" politikası izleyeceğini söy
ledi. Fakat kabinenin teşekkülüne bakılır
sa eski sadrazamdan daha fazla ittihat
çılar'a boyun eğdiği anlaşılır. Dahiliye Na
zırı Talat ve Maliye Nazırı Cavid beylerle 
Hariciye Nazırı Rif at Paşa'yı yerlerinde bı
rakmış, Hareket Ordusu'nun diktatör ku
mandanı Mahmud Şevket Paşa'yı da Har
biye nazırı olarak ka bineye almıştı . Esa
sen kurduğu kabinenin bir ittihat ve Te
rakki hükümeti olduğunu söylemekten 
çekinmiyordu (Tunaya , ı . 26). 

İttihatçılar'ın desteğiyle meclisten gü
ven oyu alan Hakkı Paşa kabinesi kısa za
manda bu cemiyetin güctümüne girdi. Li
yakatsiz kişilerin önemli mevkilere geti
rilmesi hükümete karşı duyulan güveni 
sarstı. İttihatçılar ' ın tayin ettiği Kosova 
Valisi Mazhar Bey'in yanlış tutumu yüzün
den Arnavutlar isyan etti ( ı N isan 191 O). 

Hükümet bölge mebuslarının tavsiyeleri
ni dinlemeyerek şiddete başvurdu . Har
biye nazırının olayları silahla bastırmaya 
kalkışması isyanın genişlemesine yol aç
tı. ittihatçılar'ın, muhalefeti susturmak 
için başlattıkları sindirme hareketi de sü
rüyordu. Sada-yı Millet gazetesi başya
zarı Ahmed Sam im sokak ortasında öl
dürüldüğü halde katilin bulunamaması 
iç huzursuzluğu arttırdı. Mecliste yavaş 
yavaş oluşan muhalefet hükümeti genso
rularla sıkıştırmaya başlad ı. Ülke başta 
Balkimlar olmak üzere hızla iç karışıklık
lara sürükleniyordu. Hakkı Paşa kabinesi 
Balkanlar'da iç barışı sağlamak amacıy
la kiliseler kanununu çıkardı (3 Temmuz 
191 o). Balkan milletlerinin Rum Ortodoks 
kilisesinden ayrıldıkları tarihten beri ara-
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larındaki en büyük anlaşmazlık konusu 
bölgedeki kilise, mektep ve vakıfların ki
me ait olduğu idi. ll. Abdülhamid bu an
laşmazlık sayesinde Balkan milletlerinin 
Osmanlı Devleti aleyhine birleşmesini ön
lemeye çalışmıştı. Hakkı Paşa hükümeti 
çıkardığı bu kanunla ihtilaflı konuları nü
fus oranına göre halletti. Böylece Balkan 
savaşlarının çıkmasına sebep olan Balkan 
ittifakının sağlanmasının yolu açılmış 
oldu. Aralarındaki en büyük anlaşmazlık 
konusu ortadan kalkınca Bulgar, Sırp, Ka
radağ ve Yunan devletleri Osmanlı Devle
ti'ne karşı Balkan ittifakını oluşturdular. 

Ülkede önemli meselelerle uğraşıldığı 
bir sırada Hakkı Paşa hava değişimi ba
hanesiyle Avrupa seyahatine çıktı {Tem
muz ı 9ıO). Seyahatte iken Meclis-i Vüke
la'ya Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin 
ve sadaret işlerine Adiiye Nazırı Necmed
din Molla'nın vekalet etmesi, İttihatçı
lar'ın hükümetişlerine daha fazla müda
halesine zemin hazırladı. Seyahati sırasın
da bazı Avrupalı devlet adamlarıyla da ko
nuşan Hakkı Paşa, Osmanlı Devleti'nin bo
zulan iç ve dış dengelerini yeniden kura
bilmek için İngiltere'ye yaklaşılması ge
rektiğine inanmaktaydı . Bağdat demir
yolu projesi yüzünden bozulan Osmanlı
İngiliz ilişki lerinin düzeltilmesi için hare
kete geçti. Osmanlı gümrüklerinin% 11'
den % 1 S'e çıkarılmasına itiraz eden İn
giltere'ye bazı tavizlerin verilebileceğini 
hissettirdi. Hariciye Nazırı Rifat Paşa da 
Hakkı Paşa'nın düşüncelerine uygun 'oıa
rak hazırladığı bir notayı İngiltere'ye ver
di (ı Mart ı 9 ı ı). Notada, iki devlet arasın
da başlıca anlaşmazlık konusu olan Bağ

dat demiryolu ve Basra körfeziyle ilgili 
meselelerin müzakere edilerek İngiliz
ler'in istediği şekilde çözümlenebileceği 
ifade ediliyordu. Bütçe açığını kapatabil
mek için gümrük gelirlerinin mutlaka art
tınlmasını isteyen Hakkı Paşa hükümeti 
her türlü tavize hazırdı. Fakat İngilizler, 
İttihat ve Terakki yönetiminin gittikçe kö
tüleşmekte olduğunu görerek bekleme
nin daha yararlı olacağını düşündüler ve 
hemen cevap vermediler. 29 Temmuz 
1911' de verdikleri cevabi notada ise yeni 
birtakım istekler ileri sürdüler (Bayur, Il/I, 
s. 467-480). Bat:iıali bu notaya cevap ver
meye hazırlanırken Trablusgarp Harbi 
patlak verdi. 

Hakkı Paşa kabinesinin dış politikada 
yaptığı en büyük hatalarından biri de 
İtalya ile olan ilişkilerde ortaya çıktı. İtal
ya'nın eskiden beri Trablusgarp ve Bin
gazi vilayetleri üzerinde istilacı emelleri
nin olduğu bilindiğinden bu iki vilayet 
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tahkim edilmiş ve yerli halk silahlandırıl
mıştı. Roma sefirliğinde de bulunduğu 
için bunu çok iyi bilmesi ve ona göre ted
bir alması gereken Hakkı Paşa nedense 
tamamen aksini yaptı. Bölgede mevcut 
. askeri birlikYemen'e gönderildiği gibi bu
radaki askeri malzeme de İstanbul'a nak
ledildL İtalyanlar'a karşı koymaya çalışan 
Trablusgarp valisi ve kumandanı İbrahim 
Paşa da görevinden alındı. Yerine yenisi 
gönderilmediğinden bölgede bir otorite 
boşluğu ortaya çıktı. Bu durumdan yarar
lanmak isteyen İtalya, asayişin sağlana
mamasının ticari çıkarlarına zarar verdiği 
gerekçesiyle Babıali'ye birnota vererek 
Trablusgarp'ın kendisine teslim edilme
sini istedi (28 Eylül ı 9 ı ı). N ota da, yirmi 
dört saat içinde olumlu bir cevap alına
madığı takdirde Trablusgarp'ın İtalya ta
rafından işgal edileceği bildiriliyordu. Ha
riciye nazırlığı görevini de uhdesinde bu~ 
lunduran Sadrazam Hakkı Paşa derhal ka
bi neyi toplayarak İtalya'nın notasım gö
rüşmeye açtı. Sadrazam konağında yapı

lan toplantıda bir karar alınamayınca ko
nunun bir de sarayda müzakere edilme
sini istedi. Bütün gece yapılan müzakere
ler sonunda İtalya 'ya cevap yazılması ve 
diğer devletlerden de ara bulucu olmala
rının istenmesi kararlaştırıldı. İtalya 'ya 
verilen cevapta. işgalden vazgeçildiği ve 
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne 
saygı gösterildiği takdirde İtalya'ya böl
gede daha fazla ticari ve siyasi imtiyazın 
tanınacağı bildirildi (29 Eylül ı9II). Bu
nu yeterli bulmayan İtalya, aynı gün ver
diği ikinci bir nota ile Osmanlı Devleti'ne 
resmen savaş ilan etti. Olayların bu nok
taya gelmesinden kendini sorumlu tutan 
Hakkı Paşa, "Vaktiyle benim durumuma 
düşen sadrazamların padişahlar tarafın

dan boyunları vurulurdu" diyerek aynı gün 
istifa etti (Mufassal Osmanlı Tarihi, VI, 
34 70). Böylece bir yıl sekiz ay on sekiz gün 
süren sadrazamlığı sona ermiş oldu. Mu
halefet ve özellikle Trablusgarp mebusla
rı Hakkı Paşa'nın Divan-ı All'de yargılan
ması için meclise önerge verdilerse de It
tihatçılar çeşitli siyasi entrikalarla meclisi 
feshettirerek Hakkı Paşa'nın yüce divana 
gönderilmesini önlediler. 

Hükümetdarbesiyle iktidarı tekrar ele 
geçiren İttihatçılar ( 2 3 Ocak ı 9 ı 3) Ma h-

. mud Şevket Paşa'yı sactarete getirdiler. 
Bu sırada Darülfünun'da hocalıkyapmak
ta olan İbrahim Hakkı Paşa, İngilizler'in 
yardımını sağlamadan Osmanlı Devleti'
nin devamının mümkün olamayacağını 
ileri sürüyor ve İngiltere'nin Almanya ile 

· birlikte Osmanlı Devleti'ni koruyup kal-

kındıracağını savunuyordu (Bayur, Il/3, s. 
ı 03- ı 04). Hakkı Paşa'nın görüşcinü benim
seyen hükümet İngiltere ve Fransa'ya 
başvurmaya karar verdi. İbrahim Hakkı 
Paşa Londra'ya, Maliye eski nazırı Cavid 
Bey de Paris'e gönderildi (Şubat 1913 ) . 
İbrahim Hakkı Paşa, 17 Şubat 191 3 tari
hinden itibaren İngiliz yetkililerle müza
kerelere başladı. Muhtevası Osmanlı ka
muoyundan saklanan bu müzakereler sı-

.. rasında adeta bağımsız hareket eden pa
şa. görüşmelerle ilgili olarak Babıali'ye 
bilgi verirken daima kendi fikirlerini de 
ekliyor, Meclis-i Vükela'dan genellikle 
onun gÖrüşleri doğrultusunda kararlar 
çıkıyordu. İngiltere ile Osmanlı Devleti 
arasında başlayan bu müzakereler diğer 
devletlerin de dikkatini çektiğinden gö
rüşmeler çok karmaşık bir hal aldı . İngil
tere bir yandan Hakkı Paşa ile müzakere
leri sürdürürken bir yandan da Almanya, 
Fransa. Rusya ve İtalya ile ayrı ayrı müza
kerelere başladı. Bu devletlerle Osmanlı 
topraklarının geleceği konusunda yaptığı 
müzakereler Hakkı Paşa ile yapılan görüş
melere yön verdi. İngilizler. çok yönlü ola
rak başlattıkları bu müzakereler sonun
da önemli gördükleri başlıca konuları ka
bul ettirdiler ( 6 Mayıs ı 9 ı 3 ). Buna karşı
lık Osmanlı hükümetinin üzerinde dur
duğu konulardan hiçbiri hakkında her
hangi bir anlaşma sağlanamadı. 

Hakkı Paşa, İngiliz Hariciye N azırlığı'na 
1 ve 24 Mayıs 1913 tarihlerinde iki muh
tıra verdi. Burada Osmanlı gümrükleri
nin% 11'den% 1 S'e çıkarılması. İngiliz 
tebaasından temettü vergisi alınması, 
Osmanlı ülkesindeki yabancı postahane
lerle kapitülasyonların kaldırılması isteni
yordu. İngiltere gümrük vergisinin arttı
rılmasın ın. ancak padişahın Mısır'ın borç
lanmasını yasaklayan fermanının kaldırıl
masından sonra mümkün olabileceğin i 
bildirdi. Uzun müzakerelerden sonra Hak
kı Paşa bunu da kabul etti. Osmanlı istek
lerinin bazı değişikliklerle İngilizler tara
fından benimsendiği ve mutabakatın 
sağlandığı bir sırada Mahmud Şevket Pa
şa öldürüldü (ı ı Haziran ı 9 ı 3). Yeni sad
razam Said Halim Paşa görüşmelere de
vam edilmesini istedi. Londra sefiri Ah
med Tevfik Paşa, İngiliz Hariciye Nazıriı
ğı'na başvurarak İngiltere'nin destek ve 
yardımını temin için, Osmanlı Devleti'nin 
iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları orta
dan kaldıracak bir anlaşma yapmak istedi
ğini bildirdi (ı 2,.Haziran I 9 ı 3) . Ertesi gü
nü de Hakkı Paşa ile İngiliz Hariciye müs
teşarı yardımcısı Sir Louis Mallet muta
bakat sağlanan konular hakkındaki ant
laşmayı parafe ettiler. Osmanlı hükümeti, 



Hakkı Paşa'ya İngiltere ile Osmanlı Dev
leti adına antlaşma imzalama yetkisini 
verdikten (ı 6 Te mm uz ı 9 ı 3) sonra o da 
İngiliz Hariciye Nazırı Sir Edward Grey ile 
sürdürdüğü müzakereleri tamamlayarak 
29 Temmuz 1913'te beş antlaşmanın al
tına imza attı. Bunlar. Basra körfezi ve ci
varında Osmanlı- İngiliz nüfuz alanlarını 
belirleyen antlaşma. Şattülarap'ta seyr-i 
sefainin düzenlenmesi. Fırat ve Dicle ne
hirlerinde İngiltere'ye gemi işletme im
tiyazının verilmesi, Osmanlı- İran sınırının 
belirlenmesi ve Osmanlı gümrük gelirle
rinin arttırılması ile yabancı postahane
ler ve kapitülasyonlara ait antlaşmalardı . 

İlk dört antlaşma ile İngiltere. Basra kör
fezinde ve Şattülarap'ta hakim duruma 
geliyor. daha önce İngiltere'nin Körfez 
şeyhleriyle yaptığı gizli antlaşmalar Ba
bıali tarafından kabul ediliyordu. Bahreyn 
adaları bağımsız hale getirilirken diğer 
şeyhler de yarı bağımsız oluyor, ayrıca İn
giltere Şattülarap, Dicle ve Fırat üzerin
dekinehir ticaretini tekeline alıyordu. Os
manlı Devleti'nin bu fedakarlıklarına kar
şılık İngiltere de Osmanlı gümrüklerinin 
o/o 11 'den o/o 1 S'e çıkarılmasına razı olu
yordu. Yeni gümrük tarifesi yayımlandık
tan bir yıl sonra yürürlüğe konulacaktı. 
İngiliz tebaasından temettü vergisi alın
ması konusu İstanbul'da müzakere edil
diğinden antlaşmaya alınmamıştı. İngil
tere. yabancı postahaneler konusunda 
Osmanlı Devleti'nin haklılığını kabul et
mekle birlikte, konu diğer devletlerle be
raber müzakere edilineeye kadar kendi 
postahanelerinde Osmanlı pulu satılma
sını kabul ediyordu. Kapitülasyonların kal
dırılmasına karşı olmakla birlikte diğer 
devletlerin bu konuda görüşmeye razı ol
maları halinde kendisinin de hazır oldu
ğunu belirtiyordu. 

Edward Grey, aynı tarihte bir n ota vere
rek antlaşmaların yürürlüğe girmesi için 
bazı ihtirazi şartlar ileri sürdü. Bu şartlara 
göre 29 Temmuz 1913 tarihinde imzala
nan antlaşmalarda kabul edilen hususla
rın yerine gelebilmesi, ancak padişahın 
Mısır'ın borçlanmasını yasaklayan ferma
nını geri almasına ve Osmanlı Asyası 
demiryolları meselesinin halledilmesine 
bağlıydı. Demiryolu meselesinin çözümü 
içinse devletlerin birbirleri ve ilgili şirket
ler arasında mevcut anlaşmazlık konula
rı üzerindeki müzakerelerin bitmesi ge
rekiyordu. Bu müzakereler sonuçlanma
ctıkça mesele tamamlanmış sayılmaya
caktı. Ayrıca İngiltere petrol konusunda 
da bir antlaşma yapmak istiyordu. İbra
him Hakkı Paşa da Grey'in ortaya koydu-

ğu bu ihtirazi şartlar muhafaza edildiği 
sürece antlaşmaların yürürlüğe girme
yeceğini ve ihtirazi şartlar İngiltere tara
fından geri çekildiği anda antlaşmaların 
icra mevkiine konulacağını bildiren bir 
beyannameyi imzaladı. İngiltere'nin ileri 
sürdüğü konuların halledilmesi için mü
zakerelere devam edildi. 

Hakkı Paşa. Edward Grey ile Aden. Ne
vahi-i Tis'a ve Hadramut konularında da 
antlaşmalar i mzaladı (9 Mart ı 9 ı 4) Bu
nunla Aden ve ona bağlı dokuz nahiye ile 
Osmanlı Yemen vilayetinin sınırları tesbit 
edildi. Osmanlı Devleti Hadramut üzerin
deki haklarından vazgeçerken İngiltere 
de bölgeye başka bir devletin yerleşme
sini önlemiş oldu. Ayrıca İngiltere ile Os
manlı Devleti arasında sınır konusunda 
yapılmış olan protokoller tasdik edilmiş 
olmaktaydı. Bu antlaşmalar hemen teati 
edildi. Fakat29 Temmuz 1913tarihli ant
laşmalar üç ay içinde teati edilmesi öngö
rüldüğü halde bir türlü gerçekleştirile
medi. 

Bağdat demiryolu projesinin ortaya çı
kardığı meselelerle ilgili olarak taraflar 
arasında başlayan müzakereler sonucun
da çeşitli antlaşmalar imzalandı. Bilhas
sa İngiltere ile Almanya arasında bazı is
teklerinin Babıali'ye kabul ettirilmesi için 
mali, siyasi ve manevi baskı yapılması ko
nusunda antlaşma sağlandı. Dolayısıyla 
Hakkı Paşa'nın Mahmud Şevket Paşa'ya 
Osmanlı Devleti'nin selameti için telkin 
ettiği İngiliz-Alman yakıniaşması Osman
lılar'ın aleyhine gelişti. Osmanlı hüküme
ti adeta kendi eliyle düştüğü bu durum
dan kurtulmak için İngiliz-Alman antlaş
masını görmezlikten gelmek istedi. Bir
kaç hafta sonra 1. Dünya Savaşı'nın patlak 
vermesi Babıali'yi bu antlaşmanın ağır 
şartlarından kurtardı. Hükümet Hakkı 
Paşa'yı geri çağırdığı için müzakereler ke
sildi ve taraflar arasında imzalan m ış olan 
bütün antlaşmalar tastik edilmeden kal
dı. Böylece Hakkı Paşa'nın imzaladığı Os
manlı Devleti aleyhindeki pek çok antlaş
mayürürlüğe girmemiş oldu. 

1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlik
te İstanbul'a dönen Hakkı Paşa 21 Tem
muz 191 S'te Berlin Sefareti'ne gönderildi 
ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. 1 O 
Şubat 1917'de sefirlik uhdesinde kalmak 
üzere Meclis-i A'yan üyeliğine de tayin 
edildi. Sefirliği sırasında Almanya ile kon
solosluk, suçluların iadesi. karşılıklı adli 
yardımlaşmalar. iki ülke vatandaşlarının 
ikametleri gibi birçok önemli anlaşmala
ra imza attı. Alman imparatoru ll. Wil
helm'in istanbul'u üçüncü defa ziyareti 
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sırasında ( ı 4 Eki m ı 9 ı 7) ona refakat et
ti. Berlin sefirliği esnasında Aralık 191 T
de başlayan ve Mart 1918'de sona eren 
Brest- Litovsk barış görüşmelerine Os
manlı murahhası olarak katıldı. 29 Tem
muz 1918'de Berlin'de vefat eden İbra
him Hakkı Paşa'nın naaşı İstanbul'a geti
rilerek Beşiktaş'taki Yahya Efendi Der
gahı'na defnedildi. 

Hakkı Paşa. Batı'yı iyi tanıyan ve Batılı 

fikirlere sahip bir kimseydi. Döneminin 
diğer siyasetçileri gibi kısır bir döngünün 
içine sıkışmış ve devleti derinden sarsmış 
olan Trablusgarp Savaşı'nı zamanında 
farkedememişti. Öte yandan siyasi kişili
ğini Abdülhamid döneminde kazanmamış 
olan Hakkı Paşa'nın görüşleri, ll. Meşru
tiyet parlamentosunun gürültüleri ara
sında kaynayıp gitmiştir. Yine de parla
mentonun çalışmalarına fiilen katılarak 
yabancı sermayenin celbi. kapitülasyon
ların olumsuz etkileri ve devlet için eko
nomik bağımsızlığın önemini vurgulayan 
konuşmalar yapmıştır. Hakkı Paşa'nın 

özel hayatı da tartışma konusu olmuştur. 
Özellikle Osmanlı devlet ricali gelenekle
rine uymayan tavırları. zaman zaman Be
yoğlu'nda dolaşması ve sıradan vatandaş 
gibi davranarak buralardaki eğlence yer
lerine ve kumarhanelere devam etmesi 
garip karşılanmıştır. Bu konuda kendisi
ne yöneltilen eleştirilere aldırmaması ve 
hatta toplumun bu tavırlarına alışmasını 
beklernesi de onun bir zaafı sayılmış ve 
siyasi başarısızlıkları genellikle bunlara 
bağlanmıştır. 

Siyasi hayatına yöneltilen bütün ten
kitlere rağmen Hakkı Paşa'nın ilmi yönü 
herkes tarafından takdir edilmiştir. üs
tün hitabet ve yazı kabiliyetine sahip olan 
paşa. hızlı ve çalkantılı hayatına rağmen 
bazı eserler de kaleme almış. hocalığı sı
rasında talebelerinin hayranlığını kazan
mıştır. Daha ziyade ders kitabı mahiyeti 
taşıyan eserleri şunlardır: Medhal-i Hu
kük-ı Beyneddüvel (İstanbul ı 303), Ta
rih-i Hukük-ı Beyneddüvel (istanbul 
ı 303).Hukük-ı İdare (ı-ll, istanbul ı 307-

ı 308, ı 3 ı2ı. Usul-i Maliye (istanbul 
ı 3 ı 5), Mukaddime-i İlm-i Hukük (İs
tanbul ı 3 ı 9). Hukük-ı Düvel (Medhal-i 
Hukük-ı Düvel) (istanbul ı 327). Tarih-i 
Umumi (I-lll, istanbul ı 305- ı 306). Küçük 
Osmanlı Tarihi (İstanbul ı 308), Zübde-i 
Tarih-i Osmani (istanbul 1309, ı 3 ı 2). 

Muhtasar Osmanlı Tarihi(MehmedAz
mi ile birlikte, istanbul ı 307, ı 3 ı ı, ı 32 ı). 
Muhtasar İslô.m Tarihi, Atlaslı (Me h med 
Azmi ile birlikte, istanbul ı 306, ı 307, ı 308, 

ı3ıı , ı313, ı3ı5) 
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~ ZEKERiYA KURŞUN 

İBRAHiM HAMDİ 
(ö. ll 76/ 1 762-63 'ten sonra) 

Atlas adlı eseriyle tanınan 
Osmanlı coğrafyacısı. 

.J 

Hayatı hakkında bilinenler hemen ta
mamen kendi eserine dayanmaktadır. Bu 
gün Bartın'abağlı olan Ulus ilçesinin En
düz Çiftliği 1 Küçük Endüz köyünde doğ
duğunu belirten İbrahim Harndi ailesi
nin on iki imamdan Zeynelabidln'e kadar 
uzandığını, dedesi Seyyid Hüseyin ve ba
bası Seyyid Bayram'ın ziraatla uğraştıkla
rını, babasının ll. Mustafa'nın ( 1695-1703) 
Avusturya seferleri dolayısıyla bir süre Tı
mışvar'da bulunduğunu, dönüşte Edir
ne'de öldüğünü ve Gazi Mihal Köprüsü 
başında gömüldüğünü yazar. Ayrıca an
ne tarafından akrabaları hakkında da ge
niş bilgi verir. Yine eserinden öğrenildiği
ne göre ibrahim Ham di çocukluk ve genç
lik yıllarını babasının yanında önce Yana
va' da, bu kalenin düşmesi üzerine de Tı
mışvar'da geçirdi ve tahsilini burada ta
mamladı. Tasawufı terbiyesin i. ll. Musta
fa ile III. Ahmed'in ikram ve iltifatlarına 
nail olan Selim Dede'den aldı. Fakat asıl 
hacası kendisinden Arapça öğrendiği ve 
tefsir okuduğu el-Hac Eyyub Efendi'dir. 
Tımışvar'da dersiam olan Peçuylu Plrl Ah
med Efendi de hocalarındandır. Yerli ku
lu cebecilerinden olduğu anlaşılan İbra
him Harndi (Atlas, vr. 254•). Tımışvar'daki 
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yirmi yıllık ikameti esnasında çeşitli gö
revler üstlenmiş. bu vesileyle de birçok 
yerde bulunmuştur. Zengin bir aileye 
mensup olduğundan bu şehrin 1716'da 
düşmesi dolayısıyla maddi yönden büyük 
zarara uğradı (a.g.e., vr. 255b) . Daha son
ra Tırnova'ya döndü ve Hotin'e yerleşti. 
1 721'de başlayan Hotin Kalesi'nin tami
rinde görev aldı. Ardından cebehfıne ka
ti bi. bir süre sonra da Hotin defterdan 
ve Hotin muhafızı Abdi Paşa'nın katibi 
oldu. Başta İstanbul olmak üzere birçok 
merkezle, bu arada Lehistan'da bulunan 
müslüman Tatar oymağı Lipkalar'la yapı
lan yazışmalar onun tarafından gerçek
leştirildi. 1727'de Amasra'ya giden İbra
him Hamdi, 1733-1734 yıllarında İstan
bul'da Akbıyık mahallesinde oturmuş , bu 
sırada Ayasofya Camii'nde ı. Mahmud ta
rafından yaptırılan tamiratı incelemiştir 

(a.g.e., vr. 125b) . 1736-1737 seferleri sıra
sında ordu mensubu olarak İsakçı. Karta! 
ve Babadağı'nda bulunan İbrahim Ham
di'nin bütün ömrü kendi ifadesine göre 
sınır boylarında geçmiş , 1749'da annesi
ni ziyaret amacıyla memleketine gitmiş 
ve yoğun bir şeklide eserini telifte meş
gul olmuştur. Vefat tarihi bilinmemekle 
beraber bunun. eserinde yer alan ve ken
disine ait olan bir ilavede görülen 11 76 
( 1762-63) yılından sonra olduğu anlaşıl
maktadır. 

İbrahim Harndi'nin ciddi. dürüst. so
rumluluk sahibi bir kişi olduğu. çeşitli dil-

leri öğrenmeye olan kabiliyetini Lipkalar'
la yazışmalarda gösterdiği , seyahat et
meyi sevdiği anlaşılmaktadır. Hotin Ka
lesi'nin tamirinin bitimine Abdi Paşa'nın 
isteğiyle söylediği tarih manzumesi şair
lik yönünün de bulunduğunu ortaya koy
maktadır. Bu manzumeyi Rusçuklu Gü
müş Kolçakoğlu Bekir Ağazade ta'lik hat
la taşa yazmış. İbrahim Harndi de bunu 
oyarak taşa işlemiş ve tezhiplemiştir. Ay
rıca başka mimari eseriere de manzum 
tarihler yazıp hakkakhk yaptığı. mesela 
1137'de (1724-25) ölen oğlu Seyyid Ab
durrahman'ın mezar kitabesini yazarak 
taşa nakşettiği bilinmektedir. Zağarcıbaşı 
Kayyimoğlu Mehmed Ağa'nın yaptırdığı 
hayratın yazısı ve nakşı da yine ona aittir 
(a.g.e., vr. 278•). 

İbrahim Harndi'nin şöhreti Atlas adlı 
coğrafya kitabından gelir. İki cilt olarak 
telif edilen eserin sadece ll. cildi bugün 
elde mevcuttur (aş. b k.) . İlk cildi ve dola
yısıyla dlbacesi olmadığından eserin ismi 
de bir süre meçhul kalmıştır. Karaçan im
re tarafından "coğrafyaya dair bir kitap" 
şeklinde bahsedilen eserin (TOE/11, l/3 
113291. s. 188) adının Atlas olduğunu ilk 
defa. muhtemelen kitabın tamamını gör
müş olan Bursalı Mehmed Tahir kaydet
miştir (Osmanlı Müellifleri, lll, 317). Nite
kim eser üzerinde ilk çalışmayı yapan Ta
lat Mümtaz Yaman da kullandığ ı nüsha
nın iç kapağın da, daha sonra yazıldığı an
laşılan "Atlas-ı İbrahim Harndi Efendi, 

lbrahim Harndi'nin Atlas ' ından iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2044, vr. 276', 341') 


