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Aşa ğı ve Or ta Vol ga böl ge le rin de çok sa-

yı da mü rid ye tiş ti ren Mahmûd Elmâlî 20 

Ocak 1877’de As tar han’da ve fat et ti.

Da ğıs tan’da Şeyh Şâmil’in mür şi di Ce mâ-

led din Ga zi ku muk¢ ve Ab dur rah man Su g†-

rî gi bi şeyh le rin ön cü lük et ti ği Nak şi ben-

diy ye-Hâli diy ye’den fark lı ola rak Mahmûd 

Elmâlî ve ha li fe le ri nin Rus lar’la sa vaş mak-

tan zi ya de mü rid le ri eği te rek bi linç len dir-

me yo lu nu ter cih et tik le ri be lir til mek te dir. 

Elmâlî’den son ra Vol ga böl ge sin de ta ri kat 

fa ali yet le ri ni ha li fe le ri Şeyh Mehmed Zâkir 

ve Şeyh Ab dülveh hâb Ha cı tarhânî de vam 

et tir miş tir. Mehmed Zâkir Efen di’nin Ka-

zan Tatar la rı ara sın da Hâli diy ye’yi ya yan 

şeyh le rin en et ki li si ol du ğu vur gu lan mak-

ta dır. Ayrı ca Elmâlî’nin Azer bay can’ın ku-

ze yi ve Da ğıstan’ın gü ne yin de ki köy le re se-

kiz hali fe ta yin et ti ği kay de dil mek te dir. Bu 

halifeler den Şeyh Cebrâil va sı ta sıy la de vam 

edip XXI. yüz yı lın baş la rı na ka dar ge len sil-

si le Hâli diy ye’nin Da ğıs tan sil si le si ola rak 

zik re dil miş tir (Hâlid Sey ful lah b. Hü se yin 
el-Kumuk¢, neş re de nin gi ri şi, s. 9). Şeyh 

Ceb râil’den son ra ha li fe si Ab dur rah man 

el-Asevî ve Asevî’nin ha li fe si Ha san Hilmî 

el-Kahhî ile (ö. 1937) Hâli diy ye XX. yüz yı lın 

baş la rın dan iti ba ren Da ğıs tan’ın mer ke zin-

de Avar top rak la rın da ya yıl mış tır.

Mahmûd Elmâlî, sil si le si ne men sup sû-

fîler ta ra fın dan Hâli diy ye’nin Mahmûdiy ye 

ko lu nun pîri ola rak ka bul edi lir. Nak şi ben-

diy ye’de özel bir önem ve ri len râbı ta ve 

hafî zi kir uy gu la ma sı Mahmûdiy ye ko lun-

da da de vam et ti ril mek te, hafî zik rin ya nı 

sı ra Şâze liy ye ta ri ka tı usu lü ne gö re dev ran 

zik ri de ya pıl mak ta dır. Gü nü müz de sür-

dü rü len bu uy gu la ma, ilk de fa Şâze liy ye 

ta ri ka tın dan da icâze ti bu lu nan Şeyh Hâlid 

Sey ful lah b. Hü se yin el-Kumuk¢ ta ra fın dan 

1915 yı lın da baş la tıl mış tır (Hâlid Sey ful-
lah b. Hü se yin el-Kumuk¢, XXXIV. Mek tup, 
s. 136, XXXVI. Mek tup, s. 140). Sov yet ler 

Bir li ği’nin da ğıl ma sın dan (1991) son ra 

Mahmûd Elmâlî sil si le si ne men sup şeyh 

ve âlim ler Da ğıs tan’ın İslâmî eği tim ve ren 

ku rum la rın da önem li rol ler üst len miş ler, 

yö ne ti ci ler le bir lik te Se lefî-Vehhâbî an la yı-

şa kar şı cid di mü ca de le ye gi riş miş ler dir. 

Böl ge de çı kan İslâmî ya yın ve ga ze te le rin 

bir ço ğu nun on la rın kon tro lün de ol du ğu 

be lir til mek te dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Şu ayb b. İdrîs el-Bâginî, ªabašåtü’l-

Åâcegâni’n-Našşi ben diy ye ve sâdâti’l-
meşâyiÅi’l-ƒâli diy ye ti’l-Ma¼mûdiy ye (nşr. 
Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), Dı maşk 1417/1996, 
s. 445-454, 460-463, 469, 481-488; M. M. 

er-Remzî, Telfîšu’l-aÅbâr ve tel š¢ ¼u’l-â¦âr fî 
vešåßi£i Æazân ve Bul³år ve mü lû ki’t-Tatâr 
(nşr. İbrâhim Şem sed din), Beyrut 1423/2002, II, 
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Azer bay can’da Şir van’a bağ lı Şemâhı 

şeh ri nin El ma lı kö yün de doğ du. İlk eği ti-

mi ni mem le ke tin de al dı. Bir müd det Gü-

ney Kaf kas böl ge sin de İli su Sul ta nı Dânyâl 

Han ve onun ya kın dos tu Ha cı Ağa bek 

İli sûyî’nin kâtip li ği ni yap tı. Muh te me len 

Dân yâl Han’ın 1844’te Rus lar’a baş kal-

dı rıp Da ğıs tan lı mü ca hid Şeyh Şâmil’in 

ya nın da yer al ma sı sı ra sın da Rus lar ta-

ra fın dan Ural lar’da Perm şeh ri ne sü rül dü 

(M. M. er-Remzî, II, 400). Perm’de ne ka-

dar kal dı ğı bi lin me mek te dir. Da ha son ra 

Ka zan’a gi de rek bir sü re ora da ya şa dı ğı, 

bu sı ra da Nak şi bendî-Hâlidî şey hi Hâşim 

Ya maşânî’ye in ti sap et ti ği ve onun kı zıy-

la ev len di ği be lir til mek te dir (Şu ayb b. 
İdrîs el-Bâginî, s. 446). Şeyh Hâşim’in ta-

ri kat sil si le si Ziyâed din Şirvânî ve İsmâil 

Şirvânî (Kür demîrî) va sı ta sıy la iki ay rı kol-

dan Hâlid-i Bağdâdî’ye ulaş mak ta dır. Ba zı 

kay nak lar da Elmâlî’nin Nak şi bendî-Hâlidî 

sil si le si ne, bu gün Azer bay can sı nır la rı 

için de yer alan Ala zan va di sin de ki Lâle li 

kö yün den Yûnus Lâlelî va sı ta sıy la bağ lan-

dı ğı kayde dil mek te dir (M. M. er-Remzî, II, 
400). Yûnus Lâ le lî’nin hilâfet al dı ğı şeyh-

ler arasınd a Mah mûd Elmâlî’nin ilk şey hi 

Hâşim Yama şâ nî’ nin de bu lun ma sı (Hâlid 
Seyful lah b. Hü se yin el-Kumuk¢, VI. Mek-
tup, s. 35), El mâlî’nin Şeyh Hâşim’den son-

ra Şeyh Yû nus’a in ti sap ede rek hilâfet al dı-

ğını gös ter mek te dir. Mahmûd Elmâlî’nin 

Şeyh Yûnus üze rin den sil si le si bir kaç 

yol dan Hâlid-i Bağdâdî’nin ha li fe le rin den 

Ab dul lah Mekkî (Er zincânî) ve Hâli diy ye’nin 

Ku zey Kaf kas ya’da ya yıl ma sı nı sağ la yan 

İs mâil Şirvânî’ye ulaş mak ta dır. Ay rı ca El-

mâ lî’ nin Şeyh Mu ham med Yerag¢’den de 

hilâfet al dı ğı ve onun va sı ta sıy la sil si le nin 

İsmâil Şirvânî’ye bağ lan dı ğı be lir til mek te-

dir. Mahmûd Elmâlî, şey hi Yûnus Lâ le lî’-

nin ve fa tın dan son ra kö yü El ma lı’ya dön-

dü (1279/1862-63). Ar dın dan Aşa ğı Vol ga 

böl ge sin de As tar han (Ha cıtar han) şeh ri ne 

git ti, ve fa tı na ka dar ta ri kat fa ali yet le ri ni 

bu ra da sür dür dü (Nezîr ed-Dur gilî, s. 147). 
M. Kem per onun As tar han’a Rus lar ta ra-

fın dan sür gün edil di ği ni söy ler (Dag hes tan 
and the World of Is lam, s. 97). Şöh re ti As-

tar han’da da ha da ya yı lan Elmâlî’ye hal kın 

ya nı sı ra Çis tav lı Mehmed Zâkir ve As tar-

han lı Ab dül vehhâb Ha cı tarhânî gi bi âlim-

ler de in ti sap et ti. Şir van, İli su, Da ğıs tan, 

1953 ta ri hin de Üs kü dar müf tü lü ğü ne ta-

yin edil di ve 8 Ara lık 1961’de İs tan bul 

müf tü lü ğü ne ge ti ril di. İs tan bul müf tü sü 

iken 15 Ha zi ran 1963 ta ri hin de baş kan-

lık ona yı ile emek li ye sev ke dil diy se de bu 

iş lem ba kan em riy le ip tal edil di. 1 Ekim 

1965’te Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Per so-

nel Da ire si baş kan lı ğı na ge ti ri len El ma lı, 

Ba kan lar Ku ru lu’nun 9 Ara lık 1965 ta rih li 

ka rarnâme siy le Di ya net İş le ri baş kan lı ğı-

na ta yin edil di. Ha zi ran-Tem muz 1966’da 

bir he yet le bir lik te çık tı ğı Tu nus ve Lib ya 

se ya ha ti sı ra sın da se ya hat prog ra mı nı ta-

mam la ma dan ge ri çağ rı lı şı hal kın bü yük 

tep ki si ni çek ti, dö nü şün de ha va ala nın da 

coş kuy la kar şı lan dı, uzun bir araç kon vo-

yu ile baş kan lık bi na sı na ka dar ken di si ne 

re fa kat edil di. 17 Ara lık’ta baş la dı ğı bu 

gö re vin den yi ne Ba kan lar Ku ru lu’nun 11 

Ekim 1966 ta rih li ka ra rı ile emek li ye sev-

ke dil di. Ar dın dan İs tan bul (1969-1973) ve 

Af yon (1973-1977) mil let ve ki li ola rak iki 

dö nem par la men to da bu lun du. Da ha son-

ra Fi ni ke’ye yer le şip öm rü nün ge ri ka lan 

kıs mı nı bu ra da ge çir di. Hiç ev len me miş 

olan El ma lı 5 Ara lık 1994’te Fi ni ke’de ve-

fat et ti ve Fi ni ke İl çe Me zar lı ğı’na def ne-

dil di.

El ma lı yük sek dinî öğ re ni mi ni Cum hu-

ri yet dö ne min de yap mış ilk Di ya net İş le ri 

baş ka nı dır. Se lef le rin den Ah met Ham di 

Ak se ki ve Ömer Na su hi Bil men gi bi dinî 

me se le ler de oto ri te, eser sa hi bi bir din 

âli mi ola rak de ğil da ha çok bü rok rat ki-

şi li ğiy le öne çık mış, gö rev le ri sı ra sın da 

ça lış kan lı ğıy la, di sip li ni ve idarî mev zu ata 

vu ku fuy la te ma yüz et miş tir. Bir di lek çe-

sin den Arap ça ve Fars ça bil di ği, es ki yazı-

la rın muh te lif çe şit le ri ne âşi na ol du ğu, 

ta rihî eser le ri ve ar şiv ka yıt la rı nı tet ki ke 

me ra kı nın bu lun du ğu öğ re nil mek te dir. 

Otuz lu yaş la rın da iken ya ka lan dı ğı bir 

has ta lık, ba zan ay lar ca gö re vin den uzak 

kal ma sı na yol aç tı ğı gi bi bu du rum onu 

ilmî fa ali yet ler den de alı koy muş ol ma lı-

dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

DİB Ar şi vi’nde ki öz lük dos ya sı; Baş ba kan lık 
Cum hu ri yet Ar şi vi, Baş ba kan lık Özel Ka lem Mü-
dür lü ğü, Müş te rek Ka rar na me ler ve Ba kan lar Ku-
ru lu Ek le ri ka ta log la rı; Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı 
Bi yog ra fik Teş kilât Al bü mü: 1924-1989, An-
ka ra 1989, s. 23; “Ye ni Di ya net İş le ri Baş ka nı-
mız Sa yın İb ra him Bed red din El ma lı”, Di ya net 
İş le ri Baş kan lı ğı Der gi si, V/1-2, An ka ra 1966, s. 
3-6; Ah met Onay, “El ma lı Ho ca mı zın Ar dın dan”, 
Di ya net Ay lık Der gi, sy. 49, An ka ra 1995, s. 
40-41; Meh met Bu lut, “Dö nem le ri ve Öne Çı kan 
Hiz met le riy le Di ya net İş le ri Baş kan la rı: İb ra-
him Bed ret tin El ma lı (1903-1994)”, a.e., sy. 248 
(2011), s. 52-55.
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ev li lik hak kın da uzun ba his ler aç tı ğı hi kâ-

ye nin en önem li ya nı Cev det Kud ret’in de 

işa ret et ti ği gi bi Kâğıt ha ne tas vir le ri dir. 

6. Fa ik Bey ile Nûri dil Ha nı mın Ser gü-

zeş ti (cüz VI II, 92 say fa; cüz IX, 104 say fa). 
Ka çı rıl dık tan son ra İs tan bul’a ge ti ri lip kö le 

ola rak sa tı lan bir Çer kez ço cu ğu nun ha-

ya tıy la il gi li dir. Bu hi kâ ye de ya zar, kö le lik 

ya nın da Çer kez ler’in is tik bal ümi diy le ço-

cuk la rı nın esir ola rak sa tıl ma sı na olum lu 

yak la şım la rı nı da eleş tir mek te dir. 7. İh san 

Ha nım -ya hut- Ati ye Ha nım la Uş şâ kı-

nın Ser gü zeş ti (cüz X, 64 say fa; cüz XI, 
64 say fa; cüz XII, 88 say fa). Bu ra da da Os-

man lı top lu mun da yük sek ta ba ka ya men-

sup genç le rin ev len me âdet le ri ele alın mış, 

ev le ne cek ki şi ler de bu lun ma sı ge re ken ni-

te lik ler üze rin de du rul muştur. Hi kâ ye nin 

dik kat çe ki ci bir ya nı da top lum ha ya tı na 

ye ni gir me ye baş la yan ba zı âdet le rin ai le 

ha ya tın da ki tah ripkâr ne ti ce le ri ne işa ret 

edil me si dir. Be yoğ lu ge ce ha ya tı, ti yat-

ro lar, ku mar ha ne ler vb. er ke ği evin den 

uzak laş tı ran eğ len ce ler en teh li ke li şey ler 

ola rak gös te ril mek te dir. Mü el lif eser le-

rin de yer yer ko nuş ma di li ne yak laş mış, 

yer yer de di van ede bi ya tı nın ağır ve süs-

lü di li ne yö nel miş tir. Ay rı ca an la tım da bol 

mik tar da ata sö zü ve de yim kul lan mış tır.

Mü sâ me ret nâ me’ ye olan il gi, Mus ta-

fa İs met Uzun ta ra fın dan ya pı lan kısmî 

ve sa de leş ti ril miş ilk ya yı mın dan son ra 

art mış gö rün mek te dir. Bin ba şı Ri fat 

Bey’in Ser gü zeş ti, Meh met Kap lan ve 

di ğer le ri nin ha zır la dı ğı Ye ni Türk Ede-

bi ya tı An to lo ji si ad lı der le me de yer al-

mak ta dır (İs tan bul 1979, III, 31-50). Em re 

Er do ğan’ın ha zır la dı ğı seç me me tin ler le 

(İs tan bul 2004, 2011) Ke rim Çe ti noğ lu’nun 

Mus ta fa İs met Uzun ta ra fın dan neş re di-

len üç hi kâ ye ye da ya na rak yap tı ğı seç-

me ler de (İs tan bul 2005) sa de leş ti ril miş 

me tin ler dir. Ese rin ta ma mı cid di oku ma 

ha ta la rıy la bir lik te Sa lih Oku muş ta ra fın-

dan ya yım lan mış (İs tan bul 2002) (ten ki di 
ve ge niş bil gi için bk. bibl.), yi ne ta ma mı 

as lı na bağ lı ka lı na rak Sa ba hat tin Ça ğın ile 

Fa zıl Gök çek ta ra fın dan neş re dil miş tir (İs-
tan bul 2003, 2010). Ah met Ham di Tan pı-

nar ve Cev det Kud ret’in de ğer len dir me le ri 

dı şın da Mü sâ me ret nâ me üze ri ne ya pıl-

mış tek ça lış ma Ya se min Aras’ın ki ta bı 

an la tım tek nik le ri ba kı mın dan in ce le yen 

yük sek li sans te zi dir (bk. bibl.).
BİB Lİ YOG RAF YA :
BA, DH SA İD, nr. 0042; Emin Ni had, Mü-

sâme ret nâ me, İs tan bul 1288-92, I. cüz, s. 2, 
54; XII. cüz, s. 209-210; a.e.: Ge ce Hikâye le ri 
(haz. Mus ta fa İs met Uzun), İs tan bul, ts. (Ter cü-
man 1001 Te mel Eser), Gi riş, s. 9-31; Mus ta fa 

Ni hat [Özön], Me tin ler le Mua sır Türk Ede bi ya tı 

bi lin me mek te dir. On iki cüz den mey da na 

ge len Mü sâ me ret nâ me’ nin ilk cü zü nün 

ba şın da ese rin, kış ge ce le rin de ev ler de 

top la nan dost la rın va kit ge çir mek için 

genç lik le rin de baş la rın dan ge çen ma-

ce ra la rı an lat ma la rın dan doğ du ğu ifa de 

edil mek te, so nu na ko nan bir not ta da 

eser de ki hi kâ ye lerin ger çek olay la ra da-

yan dı ğı be lir til mek te dir. Bu na gö re top-

lan tı ya ka tı lan lar dan muh te me len on ki-

şi nin her ge ce bir hi kâ ye nak let ti ği ka bul 

edil mek te dir. Bu hi kâ ye tü rü nün ku ru cu su 

sa yı lan Boc ca cio’un De ca me ro ne ad lı ese-

riy le Mü sâ me ret nâ me ara sın da ki ben-

zer lik dik kat çe ki ci dir. Hikâye le rin ye di de 

kal ma sı nın se be bi ni ya zar ese ri nin so nun-

da hi kâ ye ver me yi ta ah hüt eden üç ki şi-

nin söz le ri ni ye ri ne ge tir me me siy le açık-

la mış tır. Buna Emin Nihad Bey’in maruz 

kaldığı ağır hastalığın eseri tamamlamaya 

imkân vermemiş olabileceği yorumu da 

eklenebilir. Her bi ri ay rı bir ki tap ola rak ya-

yım la nan (İs tan bul 1872-1875) Mü sâ me-

ret nâ me’ de yer alan hi kâ ye ler şun lar dır: 

1. Bin ba şı Ri fat Bey’in Ser gü zeş ti (cüz 
I, 55 say fa). Bu hi kâ ye de ilk de fa, İs tan-

bul’u mer kez edi nen hı ris ti yan mis yo ner-

le rin genç le re kur duk la rı tu zak la rı göz ler 

önü ne se ren bir ko nu ya te mas edil miş-

tir. Emin Ni had Bey’in Hâri ci ye Ne zâ re ti 

Mek tû bî Ka le mi’nde ça lış tı ğı göz önü ne 

alı na rak Os man lı top lu mun da ki mis yo ner-

lik fa ali yet le ri hak kın da ye ter li bil gi ye sa hip 

ol du ğu nu söy le mek müm kün dür. 2. Ka pı 

Ket hü dâ sı Beh çet Efen di ile Mak bû le 

Ha nı mın Ser gü zeş ti (cüz II-III, 144 say-
fa). İs tan bul’da baş la yıp Sa ray bos na’da 

so na eren hi kâ ye de di ğer le ri ne gö re ağır 

bir dil kul la nıl mış tır. 3. Bir Os man lı Kap-

ta nı nın Bir İn gi liz Kı zıy la Vu ku bu lan 

Ser gü zeş ti (cüz IV, 100 say fa). Av ru pa’ya 

sta ja gi den bir Türk kap ta nı nın bir İn gi liz 

kı zıy la ev len me sin den do ğan prob lem le rin 

an la tıl dı ğı hi kâ ye de ya ban cı lar la ev len me 

me se le si nin olum suz ne ti ce le ri ne dik kat 

çe kil mek te dir. 4. Ger dan lık Hi kâ ye si 

(hâ nen de si Ham par sum Ağa, müs ten si hi 
Emin Ni had, cüz V, 55 say fa). Ese rin ba şın-

da yer alan açık la ma da hi kâ ye nin Er me ni 

harf le riy le ba sıl mış Türk çe bir ki tap tan 

der len di ği be lir til mek tey se de Mus ta fa 

Ni hat Özön, bu hi kâ ye nin Ale xan dre Du-

ma Fils’ten ser best çe ter cü me edil di ği ni 

ve asıl adı nın “Kra li çe nin Ger dan lı ğı” ol du-

ğu nu söy le mek te dir. 5. Vas fi Bey ile Mu-

kad des Ha nı mın Ser gü zeş ti (cüz VI, 64 
say fa; cüz VII, 67 say fa). Eser de genç le rin 

ai le le ri ta ra fın dan zor la ev len di ril me le ri-

nin ne gi bi so run la ra yol aç tı ğı il gi çe ki ci 

olay lar la gös te ril mek te dir. Ya za rın ay rı ca 

400; Nezîr ed-Dur gilî, Nüz hetü’l-e×hân fî terâci-
mi £ulemâßi Dâ³ıstân (Mus lim Cul tu re in Rus-
sia and Cen tral Asia, IV için de), Ber lin 2004, s. 
147-148; Hâlid Sey ful lah b. Hü se yin el-Kumuk¢, 
Mektûbât-ı ƒâlid Sey fullâh ilâ fu šarâßi eh lillâh 
(nşr. Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), Dı maşk 2005, VI. 
Mek tup, s. 35; XX. Mek tup, s. 89, XXXIV. Mek tup, 
s. 136; XXXVI. Mek tup, s. 140, ay rı ca bk. neş re-
de nin gi ri şi, s. 9; Ha san Hilmî b. Mu ham med el-

Kahhî, Vesâßilü’l-mürîd fî resâßili’l-üstâ×i’l-ferîd: 
Mektûbâtü’l-Æa¼¼î (nşr. Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), 
Dı maşk 2005, neş re de nin gi ri şi, s. 5; M. Kem per, 
“Dag hes ta ni Shayks and Scho lars in Rus si an 
Exi le: Net works of Su fism, Fat was and Po etry”, 
Dag hes tan and the World of Is lam (ed. M. Gam-
mer – D. J. Was sers te in), Hel sin ki 2006, s. 97-
99; a.mlf., “Håli diy ya Net works in Dag hes tan 
and the Qu es ti on of Jihåd”, WI, XLII/1 (2002), s. 
52-68; a.mlf., “al-Almål¢, Ma¼m†d”, The Ency-
clo pa edia of Is lam Three, Lei den 2011, fas. 1, s. 
29-31; Ha mid Al gar, “Hâli diy ye”, DİA, XV, 295.

ÿRe şat Ön gö ren

– —EMÝN NÝHAD BEY
(1838-1879)

Ýlk Osmanlý hi kâ ye yazarlarýndan.˜ ™

21 Ara lık 1838’de İs tan bul Üs kü dar’da 

Tu nus ba ğı sem tin de doğ du. Asıl adı Meh-

med Emin’dir. Ai le si Ya zı cı efen dizâde ler 

di ye anı lır. Oğ lu, Hazîne-i Hâssa Emlâk-i 

Hü mâ yun baş mü hen di si Ah med Ârif’in 

be lirt ti ği ne gö re on dört ya şın da ka lem 

me mu ru ola rak gö re ve baş la dı ğın da “Ni-

had” mah la sı nı al dı. Me mu ri ye ti do la yı-

sıy la eği ti mi ni ta mam la ya ma dı, ka lem de 

ken di gay re tiy le ye tiş ti. Resmî gö rev le ri 

ara sın da Hâri ci ye Ne zâ re ti Mek tû bî Ka-

le mi mü mey yiz li ği de var dır. Ay rı ca ku-

re nâ lık ve mâ be yin ci lik hiz me tin de bu-

lun du ğun dan “mâ be yin ci” la ka bıy la da 

bi li nir. Yi ne oğ lu nun bil dir di ği ne gö re 

bün ye si za yıf olan Emin Ni had Bey, genç-

li ğin de sı cak bir gün de ter liy ken ye di ği 

don dur ma yü zün den ha ya tı bo yun ca onu 

hiç bı rakma yan bir ök sü rü ğe tu tul du, bu 

yüz den ge ce le ri uyu ya ma dı ğı için sa ba ha 

ka dar yazı yaz mak la ken di ni avut tu. Dok-

tor la rın tav si ye si üze ri ne te da vi mak sa dıy-

la af yon kul lan ma ya baş la dıy sa da fay da 

gö reme di. Git tik çe bes len me si zor laş tı, 

hiçbir şey yi ye mez ha le gel di. Ra hat sız lı-

ğı ar tın ca ha va de ği şi mi için Üs kü dar’dan 

Kı zıl top rak’a ta şın ma sı da fay da ver me di. 

Yi ne he kim le rin tav si ye siy le çiğ eti sı kıp 

su yu nu içe rek bir sü re da ha ya şa ya bil di. 

Emin Ni had Bey’in tes bit edi le bi len son 

gö re vi mah ke me-i is tî nâf âza lı ğı dır. Ha ti ce 

Ha nım ile ev li li ğin den do ğan oğ lu Ah med 

Ârif pa şa lı ğa ka dar yük sel miş tir.

Emin Ni had Bey’in Mü sâ me ret nâ-

me’ den ve bir tak riz den baş ka ese ri 




