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ÿM. Uður Derman

™ MÛSÝKÝ. Kazasker Mustafa Ýzzet hat
sanatýndaki ustalýðý yanýnda hânendeliði,
neyzenliði ve bestekârlýðý ile de tanýnmýþ-
týr. Küçük yaþlarda bestekâr Kömürcüzâ-
de Hâfýz Mehmed Efendi’den dinî eserler
meþketmekle baþladýðý mûsiki hayatýný Ga-
lata Sarayý Mektebi’nde devam ettirdi. Ýrâ-
de-i seniyye ile Enderûn-ý Hümâyun’a alý-
nýp burada öðrenimini sürdürürken Þâkir
Aða’dan meþke baþladý. Kýsa zamanda gü-
zel sesiyle þöhrete ulaþmasýnýn ardýndan II.
Mahmud’un huzurundaki fasýllara sesiyle
katýldý. Bu arada ney çalýþmalarýný da iler-
leterek bir müddet sonra devrinin en iyi
neyzenleri arasýna girmeyi baþardý. Saray-
da daha çok Neyzen Mustafa lakabýyla ta-
nýnan Mustafa Ýzzet, II. Mahmud’un vefa-
týna kadar (1839) küme fasýllarýnýn vazge-
çilmez sanatkârlarýndan oldu. Bir defasýn-
da fasýlda II. Mahmud’un þarkýlarý okun-
duktan sonra Mustafa Ýzzet’e þarkýlar
hakkýnda fikri sorulduðunda hükümdarýn
eserlerinin þarkýlarýn padiþahý olduðunu
ifade etmesi padiþahý çok memnun etti.
Saray fasýllarýnda Hamâmîzâde Ýsmâil De-
de, Dellâlzâde Ýsmâil Efendi, Þâkir Aða,
Tanbûrî Nûman Aða, Zeki Mehmed Aða,
Suyolcuzâde Sâlih Efendi, Tanbûrî Necib
Aða, Kemânî Ali Aða, Basmacý Abdi Efen-
di gibi ünlü mûsikiþinaslarla birlikte hânen-
de ve sâzende olarak bulundu. Dellâlzâde
Ýsmâil Efendi, Hâþim Bey ve hânende Ri-
fat Bey onun “hâce-i zaman” olduðunu
söylemiþlerdir. Hayatýnýn sonlarýna doðru
sesinin kalýnlaþmasýna raðmen fasýllarda
tiz perdelerde hiç zorlanmazdý. Tiz naðme-
lere gelindiðinde diðer hânendeler bir ok-

tav peste inince onun tiz naðmelerdeki us-
talýðý kendini gösterirdi.

Mustafa Ýzzet dinî ve din dýþý formlar-
da fazla eser bestelememiþ, ancak her biri
ayrý özellikte olan eserleriyle tanýnmýþtýr.
Dellâlzâde Ýsmâil bestelediði eserleri ön-
ce Ýzzet Efendi’ye okuyup onun görüþü-
nü alýr, daha sonra bir mûsiki toplantýsýn-
da bestesi hakkýnda konuþmak isteyen-
lere de bu eserin Ýzzet Efendi tarafýndan
beðenildiðini, dolayýsýyla artýk deðiþtirile-
meyeceðini söylerdi. Tarz-ý cedîd adlý bir
makam icat eden Ýzzet Efendi, birleþik
makamlardan çok ana makam dizilerini
tercih ederdi. Meselâ hüseynî makamý du-
rurken gülizârý fazlalýk görür, sabâ maka-
mýna zemzeme ilâvesini de birincinin da-
ralmasý ve ikincinin geniþletilememesi þek-
linde yorumlardý.

El yazmasý güfte mecmualarýnda daha
çok þarký ve duraklarýna rastlanmakta, Ýs-
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde kendi
el yazýsýyla bir güfte mecmuasýnýn bulun-
duðu kaydedilmektedir. Sadettin Nüzhet
Ergun onun dört durak ve bir ilâhisinin
güftesini (Türk Mûsikisi Antolojisi, II, 544-
546), Yýlmaz Öztuna günümüze ulaþan üç
durak, bir ilâhi, birer peþrev, aðýr ve yürük
semâi ile on dokuz þarkýdan ibaret yirmi
altý eserinin listesini (BTMA, II, 80) ver-
mektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kuru-
mu repertuvarýnda on dört þarký ve bir
peþrevinin notasý yer almaktadýr. Bunlar
arasýnda, “Doldur getir ey sâkî-i gül-çeh-
re piyâle” mýsraýyla baþlayan segâh, “Ey
serv-i nâzým reftâr-ý bâlâ” mýsraýyla baþ-
layan bestenigâr ve, “Bir sebeple sen gü-
cenmiþsin bana” mýsraýyla baþlayan eviç
þarkýsýyla, “Rûm’da Acem’de âþýk oldu-
ðum” mýsraýyla baþlayan hümâyun ilâhisi
günümüzde de okunan eserlerindendir.

Mustafa Ýzzet Efendi mûsiki sahasýnda
birçok talebe yetiþtirmiþtir. Bunlar arasýn-
da Behlûl Efendi, Medenî Aziz Efendi ve
Yeniköylü Hasan Sýrrý Efendi özellikle zik-
redilmelidir.
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(ö. 1849)

Osmanlý hattatý, celî ta‘lik üstadý.
˜ ™

Ýstanbul’da dünyaya geldi, kesin doðum
tarihi belli deðildir. Ancak ta‘lik hattýnda
babasý Yesârî Mehmed Esad Efendi’den
1202 (1787-88) yýlýnda icâzet aldýðý (TSMK,
Güzel Yazýlar, nr. 324/17) ve 1792’de ba-
basýyla beraber hacca gittiði göz önüne
alýnarak 1770’li yýllarýn baþýnda doðduðu
söylenebilir. Babasýndan icâzet aldýðý yýl
Mehmed Emin Bey, 1203’te de (1789) Os-
man el-Üveysî ayrý kýtalarla bu icâzeti tas-
dik ettiler. Hat sanatýnda kazandýðý üstün
baþarýsý sebebiyle kendisine mollalýk, mü-
derrislik, kadýlýk, kazaskerlik pâyesi, 1839’-
da fiilen Anadolu kazaskerliði verildi. Mus-
tafa Ýzzet Efendi, 1842’de Takvîm-i Vekå-
yi‘in basýldýðý Takvimhâne’nin nâzýrlýðýna
getirildiyse de ertesi yýl azledildi. Bu vazi-
fesi sýrasýnda Matbaa-i Âmire’nin idaresini
de yürüttü. Türkiye’de hurde ta‘lik hattý
ile kitap basýmýna Yesârîzâde’nin yazdýðý
harflerden dökülen kalýplarla ve onun ne-
zaretiyle 1842’de baþlandý. Ýlk basýlan eser
Kasabbaþýzâde Ýbrâhim Efendi’nin Risâ-
le-i Ý‘tikådiyye’sidir. 1846’da fiilen Rume-
li kazaskerliðine getirilen Mustafa Ýzzet
Efendi 2 Þâban 1265’te (23 Haziran 1849)
vefat etti ve Fâtih medreselerinin arkasýn-
da kalan Tûtî Abdüllatif Efendi Medrese-
si’ndeki küçük hazîrede gömülü bulunan,
1213’te (1798) kabir kitâbesini yazdýðý ba-
basýnýn yanýna defnedildi. Bu semtin 1917’-
de yangýn geçirmesinin ardýndan cadde-
nin geniþletilmesi esnasýnda hazîrenin de
yola gitmesi üzerine tahminen 1925 yýlýn-
da mezar kitâbeleri Türk ve Ýslâm Eser-
leri Müzesi’ne kaldýrýldý, bir müddet sonra
da Fâtih Camii hazîresine getirilip dikildi.
Ancak her iki üstadýn nakledilmeyen ke-
mik bakiyeleri günümüzde adý Yesârîzâ-
de olan caddenin altýnda kalmýþtýr. Yesâ-
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rîzâde’nin mezar kitâbesi talebesi Ali Hay-
dar Bey tarafýndan celî ta‘lik hattýyla ya-
zýlmýþtýr.

Önceleri babasý Mehmed Esad tavrýn-
da celî ta‘lik yazan Mustafa Ýzzet Efendi
harfleri babasýndan aktardýðý yolundaki
sözler üzerine giderek üslûbunu deðiþtir-
miþ ve mektep kabul edilen kendine has
üslûbu tam olarak 1815’ten itibaren te-
þekkül etmiþtir. 1824’ten sonra hattatlý-
ðýnýn zirvesine ulaþan ve Türk ta‘lik hat-
týný bilhassa celîde eriþilmezlik noktasýna
çýkaran Yesârîzâde altmýþ yýl kadar devam
eden sanat hayatýnda sürekli yazmýþtýr. Ve-
fatýndan sonra terekesinden 65.000 satýr
celî ta‘lik kalýbý çýktýðýný Hattat Sâmi Efen-
di rivayet etmektedir. Kalem hâkimiyetine
misal olarak da Hattat Filibeli Ârif Efendi’-
nin anlattýklarý zikre deðer: Nûn gibi ta‘lik
hattýnda miyar sayýlan bir harfi birbiri üs-
tüne bindirerek kâðýda önce saðdan sola,
sonra aksi yönde birçok kere süratle yazar,
hat meraklýlarý bunlarý dikkatle ölçtükle-
rinde her harfin birbirine mutâbýk geliþi-
ne hayran kalýrlarmýþ. Yesârîzâde’nin, düz
satýra göre yazýlmasý hayli müþkül olan dâ-
irevî (deveboynu) satýrlý (Alay Köþkü [1235/
1820]; Nusretiye Sebili [1242/1826]) kitâ-
beleri de devrinin mimarisiyle hoþ bir uyum
saðlamýþtýr.

Yesârîzâde Hicaz, Mýsýr, Rumeli gibi yer-
lerde yeniden inþa veya tamir edilen âbi-
delere kitâbe yazmýþtýr. Bunlardan Þum-
nu, Kavala ve Ýskenderiye þehirlerindeki
kitâbeleri devrimize kadar gelmiþtir. Za-
manla yok olanlar hesaba katýlmasa bile
bugün Ýstanbul âbideleri üzerinde imza-
sýyla 100’den fazla kitâbesi kalan yegâne
hattat Yesârîzâde’dir. Kendisi ilm-i menâ-
zýra da (perspektif) vâkýf olduðundan yük-
seklere asýlacak celî ta‘lik yazýlarýn harf ce-
sâmetini ayarlamasýný ve konulacaðý yere
göre harf ölçülerini geniþletmesini çok iyi
bilirdi. III. Selim, II. Mahmud ve Sultan Ab-
dülmecid devirlerinde yazýlan celî ta‘lik ki-
tâbelerin pek çoðu onun kaleminden çýk-
mýþtýr. Rastlanan en eski imzalý eseri, Ter-
sâne-i Âmire’deki 1209 (1794-95) tarihli
yetmiþ dört beyitlik daraðacý (maçuna) ki-
tâbesidir (Deniz Müzesi, nr. 168). 1264
(1848) tarihli Sünbül Efendi kitâbesi de
bilinenlerin sonuncusudur. Topkapý Sara-
yý dahilinde halen mevcut olanlar dýþýnda
yýkýlan bazý âbidelerin Yesârîzâde’ye ait ki-
tâbeleri de sarayýn taþ kitâbeler bölümün-
de korunmaktadýr. Okmeydaný’nda onun
yazdýðý birçok niþan taþý ise kýrýlýp yok edil-
miþtir. Halen Ýstanbul’da mevcut kitâbe-
lerinden bazýlarý tarih sýrasýna göre þöyle-
dir: Eyüp’te Þah Sultan Sebili (1215/1800),
Üsküdar Çiçekçi’de Selimiye Çeþmesi

(1217/1802), Beþiktaþ Ihlamur’da iki baþ
taþý (1226/1811), Topaðacý’nda ve Teþviki-
ye Camii avlusunda bunlarýn ayak taþlarý
(tüfek atýþý kitâbeleri), Eminönü’nde Hi-
dayet Camii (1229/1814), Bendler’de Sul-
tan Mahmud Bendi (1233/1818), Fatih’te
Nakþýdil Sebili (1233/1818), Cevri Kalfa
Mektebi ve Sebili (1235/1820; bu kitâbe
1928’de kýsmen kazýnmýþtýr), Nusretiye
Camii (1241/1825), Bâbýâli (1243/1827),
Beyazýt Yangýn Kulesi (1244/1828), Beyler-
beyi Tüneli ve Sultan Mahmud Çeþmesi
(1245/1829), Eminönü’nde Arpacýlar Ca-
mii (1246/1830), Caðaloðlu’nda Hadým Ha-
san Paþa Medresesi (1247/1831), Darphâ-
ne, Arnavutköy’de Tevfîkiye Camii, Bað-
larbaþý’nda Kuruçeþme (1248/1832), Ga-
lata Mevlevîhânesi, Sünbül Efendi Camii,
Selimiye Tekkesi (1251/1835), Büyük Çam-
lýca Çeþmesi, Selimiye Tekkesi (1251/1835),
Merkez Efendi Camii, Beþiktaþ’ta Ali Bey
Çeþmesi (1252/1836), Arnavutköy’de Tev-
fîkiye Camii (1254/1838), Sultan Mahmud
Türbesi hazîresi (1255/1839), Bâbýâli (1259/
1843).

Ta‘lik ve bilhassa celî ta‘likle eserler ve-
ren Yesârîzâde çok çabuk yazardý. II. Mah-
mud, Okmeydaný’nda ok ve Ihlamur gibi
o zamanýn meskûn olmayan semtlerinde
tüfek atýþlarý yaptýðýnda devrin þairleri ta-
rafýndan hemen o gün yazýlarak sonunda
da tarih düþürülmüþ olan en az yirmi
otuz beyitlik manzumeler Yesârîzâde’ye
gönderilir, kendisi de bunlarýn celî ta‘likle
yazdýðý kalýplarýný ertesi günü mermere
iþleyecek taþçýya teslim ederdi. Ýki hafta
sonraki cuma günü padiþah niþan taþýný
dikilmiþ olarak yerinde görürdü. Acele ya-
zýlmýþ olmasýna raðmen mükemmelliðin-
den bir þey kaybetmeyen bu tarz kitâbe
kalýplarýnda Yesârîzâde’nin siyah kâðýda
zýrnýk mürekkebiyle yazdýðý satýrlarýn tas-
hihini is mürekkebiyle kapatarak deðil, ka-
lýbýn iðnelenmesi sýrasýnda iðneyi harfin
içinden veya dýþýndan batýrma yoluyla yap-
týðý takdirle müþahede edilmiþtir. Yazý ka-
lýplarýndan bazýlarý Topkapý Sarayý Müzesi
Kütüphanesi’ndedir. Aslýnda harekesiz ya-
zýlan ta‘lik hattýnýn celîsinde Arapça þiirler
için gerektiði zaman zarif hareke iþaret-
leri ihdas ettiði de kalýplarýnda görülmek-
tedir.

Yesârîzâde talebe yetiþtirmeye de za-
man ayýrmýþtýr; evinin, babasýnýnki gibi
haftanýn birkaç günü talebelerle ve hat
malzemesi satanlarla dolduðu bilinmek-
tedir. Bilhassa saray mensuplarý arasýnda
birçok kimseye hat meþkettiði zamanýmý-
za gelen icâzetnâmelerden anlaþýlmakta-
dýr. Hat sanatýný yeni nesillere öðreten ve
bu sahada eser veren talebeleri arasýnda

Melekpaþazâde Ali Haydar ve hazine kâh-
yasý Hasan Þevki beylerle Kazasker Mus-
tafa Ýzzet, Kýbrýsîzâde Ýsmâil Hakký, Ab-
dülfettah, Bursalý Ali Rýzâ efendiler meþ-
hur hattatlardandýr. Üç oðlu arasýnda en
meþhur olaný, Hamidiye Marþý’nýn beste-
kârý ve Muzýka-i Hümâyun kumandaný Fe-
rik Necib Ahmed Paþa’dýr.

Yesârîzâde mâil kýta yazmaya pek mey-
letmemiþtir. Bu tarzda yazdýðý, gençlik
yýllarýna ait “belega’l-ulâ” ve “lî hamsetün”
kýtalarýna rastlanýr. Ancak talebe için ha-
zýrlanmýþ olan düz satýrlý meþk kýtalarý çok-
tur. Babasý gibi hurde ta‘likle hilye yazma-
ya da raðbet etmiþ, birbirinden farklý en
az üç ebatta hilye yazmýþtýr. Hilye için ha-
zýrladýðý hurde ta‘lik kalýbý mevcuttur. Ýs
mürekkebiyle yazdýðý birçok hilye dýþýnda
devrinin müzehhipleri Hezargradî Ahmed
Atâ (Ýstanbul Divan Edebiyatý Müzesi, nr.
486) ve talebesi Hüsnü (TÝEM, nr. 2718)
efendiler de bu iðneli kalýbý kullanarak ilk
defa 1237 (1821) yýlýnda mükemmel ze-
rendûd hilyeler hazýrlamýþlardýr. Hatta ze-
rendûd ta‘lik hilye hazýrlamaktaki baþarý-
sýndan ötürü Ahmed Atâ Efendi’ye “Hat-
tî” mahlasýnýn verildiði 1237 (1821) tarihli
bir baþka hilyesinden (TSMK, Hýrka-ý Saâ-
det, nr. 21/219) anlaþýlmaktadýr. Ýbnüle-
min Mahmud Kemal’in Yesârîzâde’ye at-
fettiði (Son Hattatlar, s. 569) 1253 (1837)
tarihli hurde ta‘lik mushaf ise (Sabancý
Üniversitesi, Sakýp Sabancý Müzesi Hat
Koleksiyonu, nr. 281) Kazasker Mustafa
Ýzzet Efendi’nin gençlik yýllarýna aittir. Ye-
sârîzâde’nin doðrudan is mürekkebiyle yaz-
dýðý yahut zýrnýklý kalýbýndan müzehhipler-
ce hazýrlanmýþ birçok celî ta‘lik levhasýna
müzelerde ve özel koleksiyonlarda rastlan-
maktadýr.

Yesârîzâde Mustafa Ýzzet’in celî ta‘lik bir levhasý (ÝSAM Fo-

toðraf Arþivi)

(1217/1802), Beşiktaş Ihlamur’da iki baş 
taşı (1226/1811), Topağacı’nda ve Teşviki-
ye Camii avlusunda bunların ayak taşları 
(tüfek atışı kitâbeleri), Eminönü’nde Hi-
dayet Camii (1229/1814), Bendler’de Sul-
tan Mahmud Bendi (1233/1818), Fatih’te 
Nakşidil Sebili (1233/1818), Cevri Kalfa 
Mektebi ve Sebili (1235/1820; bu kitâbe 
1928’de kısmen kazınmıştır), Nusretiye 
Camii (1241/1826), Bâbıâli (1243/1827), 
Beyazıt Yangın Kulesi (1244/1828), Bey-
lerbeyi Tüneli ve Sultan Mahmud Çeşmesi 
(1245/1829), Eminönü’nde Arpacılar Ca-
mii (1246/1830), Cağaloğlu’nda Hadım 
Hasan Paşa Medresesi (1247/1831), 
Darphâne, Bağlarbaşı’nda Kuruçeş-
me (1248/1832), Galata Mevlevîhânesi, 
Sünbül Efendi Camii, Selimiye Tekkesi 
(1251/1835), Büyük Çamlıca Çeşmesi, 
Merkez Efendi Camii, Beşiktaş’ta Ali 
Bey Çeşmesi (1252/1836), Arnavutköy’de 
Tevfîkiye Camii (1254/1838), Sultan Mah-
mud Türbesi hazîresi (1255/1839), Bâbıâli 
(1259/1843).

kârı ve Muzıka-yi Hümâyun kumandanı 
Ferik Necib Ahmed Paşa’dır.
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Mûsiki ve kemankeþlik dýþýnda ara sýra
nazýmla da uðraþan Mustafa Ýzzet Efen-
di’nin yazdýðý celî ta‘lik levha ve kitâbeleri
elinden daima ölçü ve âhenk kaidelerine
uygun olarak çýkmýþtýr. Ancak son yýllarýn-
da yazdýðý meþklerde ve bazý kitâbelerin-
de (Serencebey’deki Bezmiâlem Çeþmesi
[1262/1846]; Sünbül Efendi [1264/1848])
çanaklý harfleri ufaltýp uçlarýný daha içe
kývýrmak gibi alýþýlanýn dýþýnda bazý yazýla-
rý görülmekteyse de bunlar ilerleyen ya-
þýndan doðan ârýzî farklýlýklar olarak sayý-
labilir.

Yesârîzâde’nin Bebek’te bir yalýsýnýn bu-
lunduðu (Sedad Hakký Eldem, Boðaziçi
Anýlarý, Ýstanbul 1979, s. 112-113), bunun
bahçesine bitiþik olan karakolhânenin 1259
(1843) tarihli kitâbesini (Ýstanbul Deniz
Müzesi, nr. 3167) yazdýðý bilinmektedir.
Muhtemelen yalýya yakýnlýðýndan dolayý
Yesârîzâde’nin annesi, hanýmý ve gelini de
Rumelihisarý Kabristaný’na defnedilmiþtir,
fakat kitâbeleri zamanýmýza gelmemiþtir.
Vefatýndan sonra bu yalýyý talebesi Kazas-
ker Mustafa Ýzzet Efendi satýn almýþ ve yaz
aylarýný burada geçirmiþtir.
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Mýsýrlý gazeteci, yazar ve siyasetçi.
˜ ™

1 Receb 1291’de (14 Aðustos 1874) Ka-
hire’de doðdu. Askerî mühendis olan Ali
Efendi Muhammed’in dokuz çocuðundan
altýncýsýdýr. 1887’de girdiði Medresetü’t-
techîziyye’den (Hidîviyye) mezun olduktan
sonra 1891’de Medresetü’l-hukuki’l-Hidî-
viyye’de yüksek öðrenime baþladý. Hukuk
öðreniminin daha birinci yýlýnda Ali Leysî,
Ýsmâil Sabri, Beþâre Tekla ve Halîl Mutrân
gibi þair ve yazarlarla tanýþtý. el-Ehrâm
gazetesi editörü Tekla ile tanýþýklýðý onun
bu gazetede yazýlar yayýmlamasýna vesi-
le oldu. 1892’de Kahire’de açýlan Fransýz
Hukuk Fakültesi Mýsýr þubesi Ecole de
Droit, Mustafa Kâmil’in öðrenim hayatýnda
önemli bir deðiþikliðe imkân saðladý. Gün-
düz Mýsýr, akþam da Fransýz Hukuk fakül-
telerine devam etti. Ayný yýl Hidiv II. Abbas
Hilmi’nin Medresetü’l-hukuk’u ziyareti sý-
rasýnda ona tanýtýldý ve hidiv için yazdýðý
þiiri okuyarak iltifata mazhar oldu. Bu sý-
rada vatanperverlik ve Ýngiliz aleyhtarlýðý
eksenli düþünceleri þekillenmeye baþladý.
Ocak 1893’te, Abbas Hilmi ile Ýngiltere’nin
Mýsýr yüksek komiseri Lord Cromer arasýn-
daki gerginlik esnasýnda Hukuk Fakültesi
öðrencilerinin Ýngiltere karþýtý gösterisin-
de önde gelen isimlerden biriydi. Ardýndan
Mýsýr Hukuk Fakültesi öðrencileri tarafýn-
dan çýkarýlan el-Medrese’yi yayýmladý. Urâ-
bî Paþa hareketinin sürgündeki önemli
isimlerinden Abdullah Nedîm’in affedile-
rek 1892’de Mýsýr’a dönmesi ve onunla ký-
sa sürede yakýn diyaloga girmesi, Ýngiliz
karþýtý tavrýnýn kuvvetlenmesinde ve siya-
sî faaliyetlerinde matbuatý etkili bir araç
olarak kullanmasýnda önemli rol oynadý.

Haziran 1893’te, daha sonra sýk sýk tek-
rarlayacaðý Avrupa seyahatlerinden ilkini
Hukuk Fakültesi imtihanlarýna girmek için
Fransa’ya yaptý. Paris’te ülkelerindeki yö-
netimlere karþý mücadele veren Rus, Leh
ve Japon gibi yabancý öðrencilerle siyasî
müzakerelerde bulundu. Ekim 1894’te tek-
rar Fransa’ya giderek ikinci yýl imtihanla-
rýný Paris’te, üçüncü yýl imtihanlarýný Tou-
lous’da verdi; kasým ayýnda da mezun oldu.
Ayný yýl Rivâyetü fet¼i’l-Endülüs adýyla
küçük bir tiyatro eseri yazdý.

Mýsýr’a dönerken beraber yolculuk yap-
týðý Lord Cromer’in kardeþinin Ýngiltere’-
nin Mýsýr’dan çekilmemeye kararlý olduðu
yolundaki sözlerini 28 Ocak 1895’te el-Eh-

râm’da yayýmlamasý ciddi tartýþmalara yol
açtý ve bu haber Mýsýr’da Ýngiliz aleyhtarý
teþkilâtlanmalarý hýzlandýrdý. Bu arada Ýn-
giliz aleyhtarlýðýný daha düzenli bir hare-
kete dönüþtürmek için Hidiv Abbas’ýn da
desteðiyle el-Cem‘iyyetü li-ihyâi’l-vatan
adlý gizli bir teþkilât kurdu. Ýngiltere’nin
Mýsýr’dan çekilmesini saðlama amacýný ta-
þýyan faaliyetlerini 1895 yazýnda Paris ve
Viyana’daki çalýþmalarý ile Avrupa siyasî
gündemine taþýdý. Ayný yýl Fransýzca ilk si-
yasî yazýsýný “Britanya iþgalinin tehlikele-
ri” adýyla neþretti. Fransýz gazetecisi Mme
Juliette Adam’la Eylül 1895’te baþlattýðý
diyalog hayatýnýn sonuna kadar devam et-
ti. Adam aracýlýðý ile Pierre Loti, Edouard
Drumont gibi yazarlarla tanýþtý ve Britan-
ya karþýtý siyasî faaliyetlerinde desteklerini
gördü. Britanya iþgaline karþý Avrupa ba-
sýnýnda yayýmladýðý makalelerin yaný sýra
1896’da Britanya Baþbakaný Gladstone’a
Mýsýr’ýn baðýmsýzlýðýný talep eden üç açýk
mektup yazdý.

1896’da Osmanlý Devleti’nde geliþen Er-
meni meselesinde Ermeniler’e ve onlara
destek veren Gladstone hükümetine karþý
sert eleþtirilerde bulundu. Ayný yýlýn aðus-
tos ayýnda çýktýðý Avrupa seyahati sýrasýn-
da Paris, Berlin ve Viyana’ya uðradýktan
sonra Ýstanbul’a geldi ve padiþahýn huzu-
runa çýktý (Ekim 1896). 1897 Osmanlý -Yu-
nan savaþýnda Osmanlý yanlýsý görüþleri do-
layýsýyla Avrupa’da tenkitlere mâruz kal-
dý. el-Mesßeletü’þ-Þaršýyye adlý meþhur
eserini, Osmanlý zaferinin müslümanlar
üzerinde olumlu bir hava meydana getir-
diði dönemde kaleme aldý ve 1898’de Ka-
hire’de yayýmladý. Eser ayný yýl Esmaî ta-
rafýndan yirmi sekiz sayfalýk özet halinde
Türkçe’ye çevrilerek Kahire’de neþredildi.

Mustafa Kâmil’e göre Þark meselesi
Türkler’in Avrupa topraklarýna ayak bas-
masýyla baþlamýþ ve Türkler’i bu toprak-
lardan çýkarmak için yapýlan faaliyetlerin
bir sonuç vermemesiyle geliþmiþtir. Avru-
palýlar Osmanlý Devleti’ni parçalamaya ça-
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