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hak kın da dır) (Tah ran 1346 hş.); Mek teb-i 

Vu š†£ der Şi£r-i Fârsî (Tah ran 1348 hş.; 
Meş hed 1374 hş.); TârîÅ-i Te×ki rehâ-yı 

Fâr sî (I-II, Tah ran 1348-1350 hş., 1363 
hş.); Gül zâr-ı Me£â nî (Tah ran 1352 hş., 
1363 hş., 1377 hş.) (mü el li fin çağ da şı olan 
İran lı edip ve sa natkârla rın bi yog ra fi si ni 
ve eser le ri ni içe rir); Te×ki re-i Peymâne 

(Meş hed 1359 hş.; Tah ran 1368 hş.) (sâ-
kî nâ me le re ve sâkînâme ya zar la rı na da-
ir dir); Dî vân-ı Gülçîn (Tah ran 1362 
hş.); Fer heng-i Eş£âr-ı Sâßib (Tah ran 
1364 hş.); Me ²â mîn-i Müş te rek der 

Şi£r-i Fârsî (Tah ran 1369 hş.); Kârvân-ı 

Hind: Der A¼ vâl ü Â¦âr-ı Şâ£irân-ı 

£A½r-i Øafevî ki be-Hind Ref tend (I-II, 
Meş hed 1369 hş.); Tek mi le-i Em¦âl ve 

¥ikem (Meş hed 1378 hş.). Ne şir: Mir za 

Mu ham med Ali Mez heb-i İs fahânî, Te×ki-

re-i Yeh çâ li ye (Tah ran 1321 hş.); Fah red-

din Sa fî, Le ¹âßi fü’¹-¹avâßif (Tah ran 1336 
hş.); Mu î nül fu karâ Ah med b. Mah mûd, 

TârîÅ-i Mol lâ zâ de der ¬ikr-i Me zâ rât-ı 

BuÅârâ (Tah ran 1339 hş., 1370 hş.); Mol la 

Ab dün nebî Fah rüz za man-ı Kazvînî, Te×ki-

re-i Mey Åâne (Tah ran 1340 hş., 1363 
hş.); Mu ham med Bâ kır Riş he İs fahânî, 

Te×ki re-i Man¾ûm Riş he (Tah ran 1344 
hş.); Ab dülkåhir el-Bağ dâ dî, el-Î²â¼ £an 

u½ûli ½ı nâ£ati’l-me sâ¼ (Tah ran 1346 
hş.); Ah med el-Gaz zâ lî, Kü nû zü’l-esrâr 

ve Ru mû zü’l-a¼ râr (Tah ran 1347 hş.). 
Gül çîn-i Me ânî ay rı ca der gi ler de bir çok ri-

sâ le neş ret miş tir (lis te si için bk. Behrûz 
Ey mâ nî, Ki tâb-ı Mâh-ı Kül liyyât, sy. 63, 
s. 23-25). Ka ta log: Fih rist-i Mecmû£a-

yı Åa¹¹-ı Ki tâb Åâ ne-i Mec lis (Tah ran 
1346 hş.); Fih rist-i Kü tüb-i ƒa¹¹î-yi 

KitâbÅâne-i Âsi tân-ı Æuds-i Ra ²avî 

(VII. cilt, Meşhe d 1346 hş.; VI II. cilt, Meş-
hed 1350 hş.; IX. cilt, Meş hed 1372 hş.). 
Râh nümâ-yı Gen cî ne-i Æurßân (Meşhe d 
1347 hş.) (Âsi tân-ı Kuds-i Ra za vî’ de ki 
Kur’an yazmala rı ka ta lo gu dur); Fih rist-i 

Æıs metî ez Kü tüb-i ƒa¹¹î-i Ki tâb Åâ ne-i 

Mer¼ûm £Ab dül¼üse yin Be yât (Tah ran 
1348 hş.). Gül çîn-i Meânî, Şe büs te rî’ nin 

Gül şen-i Râz’ının şerh le riy le il gi li bir bib-

li yog raf ya da ha zır la mış (“Gül şen-i Râz u 
Şü rû¼-i MuÅ te lif-i Ân”, Nüs Åa hâ-yi ƒa¹¹î, 
sy. 4, 1344 hş./1965, s. 53-124), bir çok der-

gi de ya yım lan mış çok sa yı da ma ka le ka le-

me al mış tır (ge niş bir lis te için bk. Behrûz 
Ey mâ nî, Kitâb-ı Mâh-ı Kül liyyât, sy. 63, s. 
23-33).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ah med Gül çîn-i Meânî, Dîvân-ı Gülçîn, Tah ran 

1362 hş., s. 3-18; a.mlf., “Zin degînâme-i ƒûd 
Ne vişt-i Üstâd A¼ med Gül çîn-i Me£â nî”, Pe yâm-ı 
Bahâristân, sy. 48, Tah ran 1384 hş., s. 31-35; 
Ab dür refî‘ Hak¢kat, Fer heng-i Şâ£irân-ı Zebân-ı 
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Tah ran’da doğ du. Ba ba sı nın adı Ali Ek-

ber’dir. İlk ve or ta öğ re ni min den son ra 

1934’te Tah ran’da Ada let Ba kan lı ğı Ge nel 

Em lâk Ka yıt Da ire si’nde gö re ve baş la dı, 

ar dın dan ba kan lı ğın çe şit li ka de me le rin de 

ça lış tı. 1935’te En cü men-i Edebî-yi Hakîm 

Ni zâ mî’ nin en genç üye si ola rak bu ku ru-

mun fa ali yet le ri ne iş ti rak et ti. Bu sı ra da 

çev re si nin teş vi kiy le ilmî araş tır ma la ra 

yö nel di. Araş tır ma la rı nı da ha çok en cü-

me nin baş ka nı olan Vahîd-i Dest girdî’nin 

reh ber li ğin de yü rüt tü. Nizâmî’nin ƒam-

se’ si nin neş rin de de ona yar dım et ti. Va-

hîd’in 1942’de ölü mün den son ra şa ir Mu-

ham med Ali Nâsıh ile bir lik te En cü men-i 

Edeb-i Îrân’ı kur du. 1947’de Fer hen gis-

tân-ı Îrân’ın fa ali yet le ri ne ak tif bi çim de ka-

tıl dı ve sek re ter lik gö re vi ni yü rüt tü. 1959 

yı lın dan iti ba ren mec lis kü tüp ha ne sin de 

ça lış tı. Bu kü tüp ha ne de ki Fars ça ve Arap-

ça yaz ma lar ka ta lo gu nun ya nı sı ra me sai 

sa at le ri son ra sın da yap tı ğı ça lış ma lar la 

1951-1958 yıl la rın da Ki tâb hâ ne-yi Millî-i 

Me lik’in yaz ma lar bö lü mü nün ka ta lo gu nu 

ha zır la dı. Bir yan dan da yük sek tah si li ne 

de vam et ti. 1963’te ken di is te ğiy le emek-

li ye ay rıl dı. 1964’te da vet üze ri ne Âsitân-ı 

Kuds-i Ra zavî Kü tüp ha ne si’nde ki yaz ma-

la rı tas nif et mek için Meş hed’e git ti. On 

iki yıl bo yun ca bu kü tüp ha ne de ki Arap ça 

ve Fars ça yaz ma la rın ka ta log la rı nı ya yı-

ma ha zır la dı. 1977’de Meş hed’de Fir devsî 

Üni ver si te si’ nin Ede bi yat ve Be şerî İlim ler 

Fa kül te si’nde Fars ça yaz ma lar, Sa fevîler 

dev rin de Fars şi iri ve Fars ça ya zım kül-

tü rü ko nu la rın da ders ver me ye baş la dı. 

16 Ma yıs 2000’ de Meş hed’de ve fat etti, 

Tûs’ta ki Mak ber-i Şuarâ-yi Fir devsî’ye 

def ne dil di. Ah med Gül çîn-i Me â nî on üç 

ya şın dan iti ba ren “Gül çîn” mah la sıy la şiir-

ler yaz mış, 1932’ de ilk şi ir leri ni ya yım la-

mış, şi ir de Emî rî Fîrûzkûhî gi bi şa ir ler den 

ya rarlanmış tır. Şi ir le ri Nesîm-i Şi mâl, 

Tevfîš, Ar ma³ån, Æıyâm-ı Îrân, ƒaber-

dâr ve Mol lâ Na½reddîn gi bi dergi ler de 

çık mış, özellik le ga zel le riy le adı nı duyur-

muş tur. Da ha son ra bü tün şi ir le ri bir di-

van ha lin de neşre dil miş tir.

Eser le ri. Te lif: Şehrâşûb der Şi£r-i Fâr-

sî (Şehrâşûb ve ay nı tür de şi ir ya zan lar 

(Kûmâ se, ts.; tasavvuf karşıtlarının evleri-
nin kapısına Ankebût sûresinin 41. âyetini 
yazmaları vesilesiyle telif edilmiştir); en-

Na½î¼a fî zecri ¼alšı’l-li¼ye (Kûmâse, 
ts.); Tu¼ fetü’½-½âdıš¢n li’r-râ³ıbîn 

fi’l-fidâß (Kû mâse 1392/1972, sonunda 
Allah’tan şifa dilediği “el-Æa½îdetü’n-
nûniyye”siyle birlikte; müellif bu kitabı 
1972 yılında hastahanede yattığı sırada 
ölü adına yapılacak niyazlar hakkında ve 
cenaze törenlerine ilişkin bazı mahallî 
âdetleri tenkit amacıyla yazmıştır); el-

Æunbületü’d-dâmi³a £alâ rußûsi’l-

münkirîn li-evliyâßillâh (Kûmâse, ts.); 
Risâletü’l-man½ûr fi’r-red £alâ risâleti 

Desîseti’l-inkâr (Kahire 1376/1956, 1381/ 
1961); Øavtü en½âri’l-fey²a fî tebşîri’l-

£abdi’l-mu£teš¢d bi-mâ lehû mine’z-

zevcât fi’l-cenne (Kûmâse, ts.; Şeyh 
İbrâhim Niyâs’ın Rahmân sûresinin 56. 
âyetiyle ilgili yorumlarını özetlemiştir); 
Seyfü’l-¼aš £alâ nu¼ûri’l-Vehhâbiyyîn 

(Kûmâse 1973); Tenbîhü’s-sâhî £ani’½-

½alât (Accra, ts.); Tav²î¼u’l-edille li-

men yerûmu delîlen £ale’¹-¹arîšati’½-

½ûfiyye (Kahire 1381/1961, el-A²bü’l-bâtir 
ve Risâletü’l-man½ûr ile birlikte); e¦-¡e-

merü’l-yâni£ fi’l-îmân li-men temes-

seke bihî fe-innehü’l-£urvetü’l-vü¦šå 

(Accra 1388/1968); Zübdetü Fevâßidi 

cevâhir (Kûmâse, ts.; Şeyh İbrâhim 
Niyâs’ın bazı yazılarını içeren Fevâßidü 
cevâhir resâßil fi’l-ecvibe ve’l-ve½âyâ ve’l-
fetâvâ adlı eserinden seçmeleri ihtiva 
eder).

BİBLİYOGRAFYA :

Yûşa‘ Ahmed Bâbâ el-Vâiz, Temâmü’l-minne 
fî Ebi’l-Fevz el-¥âc A¼med Bâbâ el-Vâ£i¾ el-
Va¹anî lisâni’l-fey²a ve tercümânihâ bi-Kûmâsî, 
Şeyh Muhammed Mustafa Kâmil özel kütüpha-
nesi, Kûmâsî; Muhammed es-Sânî b. Yûsuf 

Veliyyullah, Æa½îdetü Merâšı’½-½u£ûd fî med¼i 
sa£di’s-su£ûd Mevlânâ eş-ŞeyÅ el-¥âc A¼med 
Bâbâ el-Vâ£i¾ lisâni’l-fey²a ve tercümânihâ, el-
Medresetü’l-Vataniyye Ktp., Kûmâsî; J. O. Hun-

wick, Arabic Literature of Africa: The Writings 
of Western Sudanic Africa, Leiden 2003, IV, 
612-619; Mu£cemü’l-Bâbi¹în li-şu£arâßi’l-£Arab 
fi’l-šarneyni’t-tâsi£ £aşer ve’l-£işrîn, Küveyt 2008, 
XIV, 140-142; M. Sey, “Muslim Community in 
Ghana: The Contemporary Scene”, Jurnal Sya-
riah, V/2, Kuala Lumpur 1997, s. 253; İbrâhim 

b. Abdullah el-Hâzimî, Mevsû£atü a£lâmi’l-šarni’r-
râbi£ £aşer ve’l-Åâmis £aşer el-hicrî fi’l-£âlemi’l-
£Arabî ve’l-İslâmî, Riyad 1419, I, 273 (madde-
nin yazımında, Ahmed Bâbâ el-Vâiz’in halifesi 
Muhammed Mustafa Kâmil’den 17 Temmuz 2004 
tarihinde Kûmâsî’de alınan şifahî bilgilerden de 
faydalanılmıştır).

ÿ Kebâ İmrân

– —AHMED DEM

(bk. el-HÂC AHMED DEM).˜ ™
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işa ret eden eser ile ri de ya zı la cak umu mi 

ta rih le rin ön cü sü ka bul edil miş tir.

Ah med Hil mi, Vic tor Hu go’nun Her na-

ni ad lı ese ri ni de ter cü me et miş ve ba sı mı 

için ken di si ne Mec lis-i Maârif’ten mu vak-

kat bir ruh satnâme ve ril miş tir (16 Zil ka de 
1290 [5 Ocak 1874]; BA, MF. MKT. 16/66). 
Fa kat ka ta log lar da onun bir Her na ni çe-

vi ri si ne rast lan ma mak ta dır. Franz Ba bin-

ger (s. 395-396) Hil mi Efen di’nin ha ya tı nın 

so nu na doğ ru, Jo han nes Schilt ber ger’in 

Rei sen des Jo han nes Schilt ber ger aus 

Münc hen in Eu ro pa, Asia und Af ri ka 

von 1394 bis 1427 ad lı ese ri nin 1879’da 

Lon dra’da J. Buc han Tel fer ta ra fın dan 

The Bon da ge and Tra vels of Jo hann 

Schilt ber ger: A Na ti ve of Ba va ria in 

Eu ro pe, Asia, and Af ri ca 1396-1427 is-

miy le ya pı lan İn gi liz ce ter cü me si ni Türk-

çe’ye çe vir mek le meş gul ol du ğu nu be lirt-

mek te dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

A. D. Mord tmann, İs tan bul ve Ye ni Os man-
lı lar: Bir Os man lı’dan Si ya si Sos yal ve Bi yog-
ra fik Man za ra lar (trc. G. Ha ber mann-Son gu), 
İs tan bul 1999, s. 102-103; M. K., Tür ki ye’de 
Mec lis-i Meb‘ûsân, Ka hi re 1907, I, 192; Os man lı 
Mü el lif le ri, III, 49; İb nü le min, Son Sad rı azam lar, 
III, 1308; Er cü ment Ku ran, “Ot to man His to ri og-
raphy of the Tan zi mat Pe ri od”, His to ri ans of the 
Midd le East (ed. B. Le wis – P. M. Holt), Lon don 
1962, s. 422-429; Ba bin ger (Üçok), s. 395-396; 
Ha kan T. Ka ra te ke, “On do ku zun cu Yüz yıl Os-
man lı Ta rih ya zı mın da Ye ni Dö nem len dir me Mo-
del le ri”, Os man lı Sa ra yın da Ta rih ya zı mı (der. H. 
Er dem Çı pa – Emi ne Fet va cı, trc. Me te Tun çay), İs-
tanbul 2014, s. 169-170; B. Le wis, “A¼med ¥ilm¢ 
Efen d¢”, EI° (İng.), III, 392.

ÿCen giz Yol cu

– —AHMED KEÞFÎ EFENDÝ
(ö. 1160/1747)

Osmanlý âlimi.˜ ™

Bul ga ris tan’ın gü ney ba tı sın da bu gün 

Sof ya ili ne bağ lı Sa ma kov (Sa mo kov) şeh-

rin de doğ du. Ba ba sı Ebûbe kir, de de si 

Meh med, bü yük de de si Rıd van adı nı ta-

şı mak ta dır. Ah med Keşfî Efen di, bir âlim 

ve mü el lif ol ma sı ya nın da mem le ke tin de 

bir va kıf kü tüp ha ne si nin ku ru cu su ola rak 

da şöh ret ka zan mış tır. 1120 yı lı Ra ma-

zan ayın da (Ka sım-Ara lık 1708) bü yük ih-

ti mal le Mek ke’ye gi der ken Şam’a uğ ra dı 

ve Se li mi ye Med re se si’nde mü der ris lik 

ya pan Ab dül ganî en-Nab lusî ile ta nı şıp 

bil gi alış ve ri şin de bu lun du, ken di sin den 

icâzet aldı. Süyûtî’nin el-Câmi£u’½-½a³¢r’i 

ile onun ha di se da ir di ğer eser le ri ni ri va-

yet yet ki si ni içe ren bir icâ zetnâme ye de 

sa hip tir (Sof ya Millî Ktp., Or., nr. 1037, vr. 
2b-3a; Or., nr. 1618, vr. 175b-176a). Ay rı ca 

192). 1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı’nda 

İs tan bul’a ge len mu ha cir le re yar dım eder-

ken ti fü se ya ka lan dı (Ba bin ger, s. 395) ve 

1878’de öl dü. Kab ri Ka ra ca ah met Me zar-

lı ğı’nda dır. Bur sa lı Meh med Tâhir kab rin 

Mis kin ler Tek ke si ci va rın da bu lun du ğu nu 

ve me zar ta şı nın ol ma dı ğı nı söy ler (Os-
man lı Mü el lif le ri, III, 49).

Ah med Hil mi Efen di’nin Al man is ta tis-

tik ve si ya sal eko no mi uz ma nı Ot to Hüb-

ner’den yap tı ğı ter cü me İlm-i Tedbîr-i 

Ser vet adıy la ba sıl mış (İs tan bul 1286) 
ve mek teb-i rüş diy ye ta le be si ne fay dalı 

olaca ğı dü şün ce siy le 1000 nüs ha sı nın sa-

tın alın ma sı na ka rar ve ril miş tir (BA, İ. DH. 
592/41225). An cak onun en önemli eseri 

Ma ârif-i Umûmiy ye Nâzı rı Ahmed Kemal 

Pa şa’nın teş vi kiy le baş la dı ğı, 1865’te Wil li-

am Cham bers ta ra fın dan yazı lan Cham-

bers’s His to ri cal Qu estions with An-

swers : Em bra cing Ancient and Mo dern 

His tory ad lı ki tap tan Târîh-i Umû mî 

adıy la yap tı ğı ter cü me dir. Ahmed Hil mi 

bu ter cü me yi fark lı ta rih lerde fark lı edis-

yon lar ha lin de neş ret miş tir. 19 Aralı k 

1866 ve Ekim 1868’de ya pı lan bi rinci 

edis yo nun iki cilt ol du ğu an la şıl mak ta-

dır. Ki tap la rın so nun da I. cil din Mat baa-i 

Âmi re’de, II. cil din Mek teb-i Har biy ye-i 

Haz ret-i Şâhâne Mat ba ası’nda ba sıl dı ğı 

be lir til mek te dir. An cak Şûrâ-yı Dev let’in 

yap tır dı ğı bir so ruş tur ma ya ve ri len ce-

vap ta I. cil din ilk de fa 600 nüs ha ola rak 

Mat baa-i Âmi re’de, ikin ci de fa 700 nüs ha 

ola rak ve üç te bi rin den faz la sı nın Mek-

teb-i Har biy ye Mat ba ası’nda ba sıl dı ğı ifa-

de edil mek te dir. II. cilt ise 1200 nüs ha 

ola rak ve üç te bi rin den faz la sı yi ne Mek-

teb-i Mül kiy ye Mat ba ası’nda ba sıl mış tır 

(BA, ŞD 205/52). Tâ rîh-i Umûmî’nin I. 

cil di nin Mek teb-i Mül kiy ye baş ta ol mak 

üze re okul lar da ders ki ta bı şek lin de oku-

tul ma sı na ka rar ve ril miş tir. Ese rin V. cil di 

1876, VI. cil di 1877’ de Mat baa-i Âmi re’de 

ba sıl mış tır. Ter cü me nin neş ri nin on iki cilt 

ha lin de plan lan dı ğı an la şıl mak ta dır (BA, 
MF. MKT. 4/88). Ta mam la dı ğı her bir cilt 

için Ah med Hil mi’ye 5000 ku ruş ve ril-

miş tir. An cak ese rin ikin ci edis yo nun da 

ya yım la nan III ve IV. cilt le rin nüs ha la rı-

na ula şı la ma mış tır. Târîh-i Umûmî’nin 

özel lik le VI. cil di İslâm ta ri hi ni kap sa mak ta 

ve 1258’de Bağ dat’ın Mo ğol lar ta ra fın dan 

iş ga liy le sona er mek te dir. Bu kı sım da mü-

el lif, Cham bers’ten de ğil da ha çok Mü-

nec cim ba şı’nın Sahâifü’l-ahbâr’ın dan ya-

rar lan mış tır. Ter cü me nin öne mi ilk de fa 

Türk çe ola rak ba sı lan ge nel dün ya ta ri hi 

ni te li ğin de bir eser ol ma sı dır. Os man lı-

Türk ta rih ya zı cı lı ğın da ye ni bir aşa ma ya 

Fârsî, Tah ran 1368 hş., s. 485-486; M. Bâkır 

Bür kaî, SüÅan verân-ı Nâmî-yi Mu£â½ır-ı Îrân, 
Kum 1373 hş., V, 3053-3059; Behrûz Eymânî, 
“A¼ med Gül çîn-i Me£â nî, ƒudâvend-i Me£â nî”, 
Âyî ne-i Mîrâ¦, sy. 9, Tah ran 1379 hş., s. 67-81; 
a.mlf., “A¼vâl ve Â¦âr-ı Üstâd A¼ med Gül çîn-i 
Me£â nî”, Kitâb-ı Mâh-ı Kül liyyât, sy. 63, Tahra n 
1382 hş., s. 20-33; a.mlf., “Yâdî ez Üstâd A¼-
med Gül çîn-i Me£â nî”, Peyâm-ı Bahâristân, sy. 
24, Tah ran 1382 hş., s. 33-38; Îrec Efşâr, “Yâd: 
Nâmehâ-yi A¼ med Gül çîn-i Me£â nî”, Âyî ne-i Mî-
râ¦, sy. 13, Tah ran 1380 hş., s. 47-53; a.mlf., 
“Gol¸in Ma£ån¢, A¼mad”, EIr., XI, 67-68; Per vîn 

Gül çîn-i Meânî, “Dû øazel Çâb Ne şo de be Yâd-ı 
Sev vomîn-i Sâl-ı ƒâmûşî-yi Üstâd A¼ med Gül-
çîn-i Me£â nî”, BuÅârâ, sy. 28, Tah ran 1381 hş., 
s. 165-168; a.mlf., “Ceng-i Me£â nî: Pîş güf târ-ı 
Ted vîn: A¼ med Gül çîn-i Me£â nî”, ¿a mî me-i Âyî-
ne-i Mîrâ¦, sy. 7, Tah ran 1385 hş., s. 1-27; Sey yid 

Ah med Alevî, “Seyrî der Ma šå lât-ı Üstâd A¼ med 
Gül çîn-i Me£â nî”, Pe yâm-ı Ba hâ ris tân, sy. 24, 
Tah ran 1382 hş., s. 39-40; Mah mûd Sâ dık zâ-

de, “Ber resî Kârbord-ı En vâ£i Tek râr der Eş£âr-ı 
Gül çîn-i Me£â nî”, Ta¼ š¢ šåt-ı Ta£ lî mî ve øı nâ-yi 
Zebân ve Edeb-i Fârsî, sy. 9, Bûşehr 1390 hş., 
s. 61-84.

ÿRı za Kur tu luş

– —AHMED HATÎB SAMBASÎ

(bk. SAMBASÎ).˜ ™

– —AHMED HÝLMÝ EFENDÝ
(ö. 1878)

Mütercim ve tarihçi.˜ ™

İs tan bul Üs kü dar’da doğ du. İlk öğ re ni-

mi ni ta mam la dık tan son ra Ter cü me Oda-

sı’nda ye tiş ti ve bu ra da gö rev al dı. Ah med 

Hil mi’nin Teb riz şeh ben de ri ol du ğu ve 

ar dın dan Tah ran Sefâre ti’nde gö rev yap-

tı ğı na da ir ka yıt lar var dır. Mek teb-i Mül-

kiy ye’de târîh-i umûmî ve coğ raf ya ho ca-

lı ğın da bu lun du. Dârül mu al limîn’in ıs la hı 

sı ra sın da bu ra da da târîh-i umûmî mu al-

lim li ği yap tı (BA, İ. DH 636/44219). 1865’ te 

Maa rif Nezâre ti’nde teş kil edi len Ter cü-

me Ce mi ye ti’ne üye se çil di. Bu ce mi yet te 

Pos tahâne-i Âmi re Nâzı rı Kad ri Be ye fen di, 

Erkân-ı Har biy ye’den Mi ra lay Meh med Ali 

Bey, Mü hen dishâne’den Kay ma kam Nûri 

Bey, Mec lis-i Vâlâ mü ter cim le rin den Alek-

sandr Efen di, Ter cü me Oda sı hu lefâsın-

dan Re’fet Bey, kâtip ola rak da Ter cü me 

Oda sı hu lefâsın dan Meh med Şev ki Efen-

di (Türkî kâtib-i ev ve li), Mektûbî-i Sadr-ı 

Âlî hu lefâsın dan Nûri Bey (Türkî kâtib-i 
sânîsi) ve Ter cü me Oda sı hu lefâsın dan 

Kar dis Efen di (Fran sız ca kâti bi) gi bi şah-

si yet ler le bir lik te ça lış tı (BA, A. MKT. 
MHM. 336/37). 23 Ara lık 1876’da yü rür-

lü ğe gi ren Kånûn-ı Esâsî’ye gö re ya pı lan 

se çim ler ne ti ce sin de Der saâdet me bu su 

se çil di (Tür ki ye’de Mec lis-i Meb‘ûsân, I, 
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