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ÝSFERÂYÎNÎ, Nûreddin

– —ÝSHAK SÜKÛTÎ
(1868-1902)

Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin
kurucularýndan,

gazeteci ve fikir adamý.˜ ™

Di yar be kir’de fa kir bir ai le nin ço cu ğu 

ola rak doğ du. Jön Türk ler’in ta nın mış 

ko mi ta cı la rın dan olup yurt için de ve yurt 

dı şın da ki ih tilâlci ya yın la rı ve teş kilâtçı fa-

ali yet le riy le ta nı nır. İs tan bul’a ne za man 

ve na sıl git ti ği bi lin me mek te dir. 1884 ve-

ya 1885 yı lın da Ku le li As kerî Tıb bi ye İdâ-

dî si’ne kay dol du. Hür ri yet çi fi kir le rin çok 

ya yıl dı ğı bu okul da bir yan dan tıp tah sil 

eder ken di ğer yan dan Nâmık Ke mal, Ziyâ 

Pa şa ve Ali Şef katî gi bi hür ri yet ta raf ta rı 

ya zar la rın eser le ri ni giz li ce oku yup bun la rı 

ba zı ar ka daş la rı na da ver di. Ken di si gi bi 

taş ra dan gel miş olan İb ra him Te mo ile 

be ra ber okul da hür ri yet yan lı sı ve is tib dat 

kar şı tı fi kir le rin ya yıl ma sı na ön ayak ol du. 

1887’de Gül ha ne As kerî Tıb bi ye si’ne gir di. 

1889’da İb ra him Te mo ile bir lik te (son ra-

dan İt ti hat ve Te rakkî adı nı ala cak olan) giz li 

bir ce mi ye tin te mel le ri ni at tı. Okul dı şın da 

giz li top lan tı lar dü zen le ye rek tıbbi ye, har-

bi ye, mül ki ye ve med re se ta le be le rin den 

bir çok ki şi nin ce mi ye te gir me si ni sağ la dı.

1896 yı lı baş la rın da ta bip yüz ba şı ola-

rak Hay dar pa şa Tat bi kat Has ta ha ne si’nde 

gö rev ya par ken hü kü met kar şı tı fa ali yet-

le ri se be biy le as ker lik ten çı ka rıl dı ve ka-

le bent lik ce za sıy la Ro dos’a sür gün edil di. 

Ce mi ye tin plan la dı ğı bir gi ri şim so nu cun da 

ay nı yı lın güz mev si min de ada dan fi rar et-

ti. Bir sü re Mı sır’da kal dı, ar dın dan Pa ris’e, 

ora dan da Ce nev re’ye geç ti. Ce mi ye tin ilk 

ku ru cu la rın dan ve teş kilâtlan ma sın da ki 

önem li şah si yet le rin den bi ri ol ma sı do la-

yı sıy la Av ru pa’da ki Jön Türk ler’den bü yük 

iti bar gör dü. İt ti hat ve Te rakkî’nin Ka sım 

1896’da ya pı lan top lan tı sın da ör gü tün malî 

iş le ri nin so rum lu lu ğu nu üst len di. II. Ab dül-

ha mid re ji mi ne yö ne lik fa ali yet le ri or ga ni ze 

et ti ve 1897’de bü tün Av ru pa’da ce mi ye-

tin fi ilî li de ri du ru mu na yük sel di. Sükûtî, 

ce mi ye tin malî du ru mu nu güç len dir mek 

ve Mı sır ko lu nu ye ni den ör güt le mek üze re 

Ağus tos 1897’de Ka hi re’ye git ti. Baş ha-

fi ye Ah med Celâled din Pa şa’nın uz laş ma 

tek li fi ni ka bul et ti. Ce mi ye tin Mı sır’da ki 

fa ali yet le ri nin dur du rul ma sı, ev rak la rın, 

es ki ga ze te ve risâle le rin tes lim edil me si 

kar şı lı ğın da 1000 İn gi liz li ra sı al dı ve bu-

nun la ce mi ye tin ih ti yaç la rı nı kar şı la dı. 1 

Ara lık 1897’de Ab dul lah Cev det’le be ra ber 

Ce nev re’de Os man lı adıy la bir ga ze te çı-

kar dı. Ga ze te için ge rek li pa ra yı sağ la mak 

mek tu bun hem Resâßil hem de Ki tâ bü’l-

Mektûbât için de bu lun du ğu nu söy le mek-

te dir. Be ya zıt Dev let Kü tüp ha ne si’nde de 

bir mektu bu var dır (nr. 1796, vr. 49b-51a). 
Ay rı ca Gå zân Han’a yaz dı ğı bir mek tup 

Mu zaf fer Sadr’ın Şer¼-i A¼vâl u Efkâr 

ü Â¦âr-ı ŞeyÅ £Alâßüd dev le-i Sim nâ-

nî ad lı ese rin de yer al mak ta dır (s. 36-
40). Lan dolt’un ya yım la dı ğı Mükâtebât-ı 

£Ab dur ra¼mân İs fe râ yî nî bâ £Alâßüd-

dev le-i Sim nâ nî’nin ilk bö lü mün de Re-

sâßi lü’n-nûr’dan se çi len se kiz mek tup, 

ikin ci bö lü mün de kar şı lık lı mek tup ve 

ce vap lar dan oluş mak üze re İs fe râ yî nî’nin 

üç, Sim nâ nî’nin iki mek tu bu mev cut tur. 

2. Kâşi fü’l-esrâr. Üç ki tap tan mey da na 

ge len ese rin ilk ki ta bı baş lık la ay nı adı ta-

şı mak ta olup kul ile rab bi ara sın da yet miş 

bin per de nin bu lun du ğu na da ir ha dis le 

il gi li so ru lan so ru la ra ce vap ni te li ğin de-

dir. İs fe râ yî nî bu so ru la rı ce vap lan dı rır ken 

baş ta sey rü sülûk ol mak üze re ta sav vu fun 

çe şit li ko nu la rı hak kın da gö rüş le ri ni or ta-

ya koy mak ta, ay rı ca ha ya tı na da ir ipuç la rı 

ver mek te dir. Lan dolt’un Pâsoh be Çend 

Por siş adı nı ver di ği ikin ci ki tap ken di si ne 

so ru lan so ru la ra ce vap ola rak yaz dı ğı ve 

biz zat seç ti ği al tı risâle yi ih ti va et mek te-

dir. Fî Key fi ye ti’t-teslîk ve’l-iclâs fi’l-

Åal ve baş lı ğı nı ta şı yan üçün cü ki tap se kiz 

bö lüm den oluş mak ta dır (Kâşi fü’l-esrâr, 
nşr. Her mann Lan dolt, Tah ran 1980). Lan-

dolt ese ri Fran sız ca’ya da çe vir miş tir (Le 
réve la te ur des myste res, Pa ris 1986).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Nû red din el-İs fe râ yî nî, Kâşi fü’l-esrâr (nşr. H. 
Lan dolt), Tah ran 1980, tür.yer., ay rı ca bk. neş re-
de nin gi ri şi; a.mlf., Mükâtebât-ı £Ab dur ra¼mân 
İs fe râ yî nî bâ £Alâßüd dev le-i Sim nâ nî (nşr. H. 
Lan dolt), Tah ran 1351hş./1972; Alâüd dev le-i 

Sim nâ nî, Fa² lü’ş-şerî£a, Sü ley ma ni ye Ktp., Fey-
zul lah Efen di, nr. 2135, vr. 102b-103a; a.mlf., Ri-
sâ le fî ×ik ri esâmî me şâ yi Åî (Re sâßil  için de, nşr. 
W. M. Thack ston), Cam brid ge 1988, s. 5; a.mlf., 
Te× ki re tü’l-meşâyiÅ (nşr. Ne cîb Mâyil-i He revî), 
Tah ran 1990, s. 315-316; Ab dur rah man-ı Câmî, 
Ne fe ¼â tü’l-üns (nşr. Mah mûd Âbi dî), Tah ran 
1386 hş., s. 440-441; Hü se yin-i Ker be lâî, Rav ²â-
tü’l-ci nân (nşr. Ca‘fer Sultân el-Kur râî), Tah ran 
1349 hş., II, 96-97, 297-300, 591; Dâ râ Şü kûh, 
Se fî ne tü’l-ev liyâß, İs tan bul 1326, s. 107; Zey ne lâ-

bi dîn-i Şirvânî, Riyâ²ü’s-siyâ¼a (nşr. As gar Hâ mid 
Rab bâ nî), Tah ran 1341, s. 147; Ha rî rî zâ de, Tib-
yân, I, vr. 210b-212a; Sey yid Mu zaf fer Sadr, Şer¼-i 
A¼vâl ü Efkâr ü Â¦âr-ı ŞeyÅ £Alâßüd dev le-i Sim-
nâ nî, Tah ran, ts. (Çâp-ı Dâniş), s. 36-40; Broc kel-

mann, GAL Suppl., II, 282; Ab dür refî‘ Ha k¢ kat, 
ƒum Åâ ne-i Va¼det ŞeyÅ £Alâßüd dev le-i Sim nâ-
nî, Tah ran 1362 hş./1983, s. 65; Sü ley man Gök-

bu lut, Nec med dîn-i Küb râ: Ha ya tı-Eser le ri-Gö-
rüş le ri, İs tan bul 2010, s. 171-172; Ha mid Al gar, 

“Nec meddîn-i Küb râ”, DİA, XXXII, 503; a.mlf., 

“Kob ra wi ya”, EIr., http://www.iranica on li ne.org/
ar tic les/kob ra wi ya-i-the-eponym (30.03.2015).

ÿKüb ra Züm rüt Or han

ku lun varlığı nı öy le hük mü al tı na alır ki 

kul ken di var lı ğı nı gö re mez” şek lin de açık-

lama sı ve di ğer ba zı ifa de le ri de bu ka na-

ati güç len dir mek te dir.

İs fe râ yî nî ve eser le riy le il gi li araş tır ma lar 

ya pan Her mann Lan dolt’a gö re Cürfâ nî’ nin 

nefy u is bat şar tı na uya rak dört vu ruş lu (lâ / 
ilâhe / illâ / Al lah) zikir yap tı ğı bi lin mek te, 

hat ta bu şe kil de ki zik ri onun baş lat tı ğı ka-

bul edil mek te dir, an cak İsferâ yî nî bu zi kir-

den hiç bah setme mekte dir. Yi ne ona gö re 

İs fe râ yî nî dört vu ruş lu de ğil Nakşi ben diy-

ye’de oldu ğu gibi üç vu ruşlu (lâ / ilâhe / 
il lal lah) zikir yap maktadır. Landolt, İs fe-

râ yî nî’nin müridlerinden bi rinin de onun 

zik ri ni bu şe kil de tarif et ti ği ni, hat ta İs fe-

râ yî nî’nin üç vu ruş lu zik rin mü es si si ka bul 

edil di ği ni söylemek te dir. Ken di si ne nis bet 

edi len Nûriy ye, Emînüd din Ab düs selâm 

Huncî, Fah red din Kâzerûnî, Şe hâ bed din 

ed-Dı maşk¢ ta ra fın dan sür dü rül müş, He-

medâniy ye, Nur bah şiy ye, Rük niy ye şu be-

le ri ne ay rıl mış ve X. (XVI.) yüz yı lın son la rı na 

ka dar de vam et miş tir (DİA, XXXII, 503).

Eser le ri. 1. Mükâtebât. İs fe râ yî nî’ye ait 

mek tup la rın iki ay rı der le me si var dır. Ki-

tâ bü’l-mektûbât adı nı ta şı yan, 12 Zil hic-

ce 717 (15 Şu bat 1318) ta rih li ilk der le me 

yir mi al tı mek tup içer mek te olup muh-

te me len mü ri di Sim nâ nî ta ra fın dan bir 

ara ya ge ti ril miş tir. Yi ne Sim nâ nî ta ra fın-

dan der le nen Resâßilü’n-nûr fî şe mâßili 

eh li’s-sürûr ad lı ikin ci ki tap ta 150 mek-

tup bu lun mak ta dır. Bun la rın ço ğu “Ce-

vap” baş lı ğı al tın da ya zıl mış olup ba zı la rı 

bir kaç sa tır dan iba ret tir. Sim nâ nî ki ta bın 

mu kad di me sin de mek tup la rın der len me-

si yö nün de şey hi nin de bir işa ret te bu lun-

du ğu nu söy le mek te dir. Se kiz bö lüm den 

olu şan der le me nin ikin ci bö lü mü İs fe râ yî-

nî’nin dev let adam la rı na yol la dı ğı mek tup-

la ra ay rıl mış tır ve 717 (1317) yı lı nın hac 

mev si min de Bağ dat’ta der len miş tir. Her 

iki der le me bu gün Lei den’de bu lun mak-

ta dır (nr. 1227). Mek tup la rın ço ğu Fars ça, 

bir kıs mı Arap ça’dır. Lan dolt, Lei den nüs-

ha sın da der le me nin se ki zin ci bö lü mü nün 

ek sik ol du ğu nu, ese rin 894 (1489) ta rih-

li ol duk ça ek sik baş ka bir nüs ha sı nın da 

Bri tish Mu se um’da ka yıt lı (Or., nr. 9725) 
Mec mû£a ad lı bir yaz ma nın 116b-143b va-

rak la rı ara sın da yer al dı ğı nı kay det mek-

te dir. Ay rı ca bu iki mec mu anın bü tün 

mek tup la rı ih ti va et me di ği ni, ken di si nin 

fark lı üç mek tu ba rast la dı ğı nı, bun lar dan 

iki si ni Mükâtebât içe ri sin de neş ret ti ği ni, 

bi ri nin de Hü seyn-i Ker belâî’nin Rav ²â-

tü’l-cinân ad lı ese rin de ya yım lan dı ğı nı 

be lirt mek te dir. Broc kel mann da Fâ tih Kü-

tüp ha ne si’nde ka yıt lı (nr. 2553, vr. 58a-60b) 
bir mek tu bu zik ret mek te, Lan dolt ise bu 
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ve Hi demât-ı Va ta ni ye ve İn kılâb-ı Mil li ye, Me ci-
di ye / Ro man ya 1939, s. 8, 9, 68-69; Ah med Be-

de vi Ku ran, Os man lı İm pa ra tor lu ğun da İn kılâp 
Ha re ket le ri ve Millî Mü ca de le, İs tan bul 1956, 
tür.yer.; Rı za Nur, Ha yat ve Ha tı ra tım, Frank furt 
1982, IV, 224-229; a.mlf., “San Re mo’da İs hak 
Sü kû tî”, Şehbâl, sy. 14, İs tan bul 1325, s. 270-
271; sy. 15 (1325), s. 290-292; M. Şük rü Ha ni oğ-

lu, Bir Si ya sal Ör güt Ola rak Os man lı İt ti had ve 
Te rak ki Ce mi ye ti ve Jön Türk lük: 1889-1902, 
İs tan bul 1989, tür.yer.; “Zı yâ-ı Azîm”, Muvâze ne, 
sy. 223, Po lov div 5 Mart 1902, s. 3; Ma nas tır lı 

Bahâed din Sâî, “Mek tup”, a.e., sy. 228 (16 Ni-
san 1902), s. 3; Ali Fah ri, “Te es sür-i Elîm: Dok tor 
İs hak Sü ku ti Bey Ve fat Et ti”, İn ti kam, sy. 50, 
Ce nev re 10 Mart 1902, s. 2, 4; “Zıyâ-ı Azîm”, 
Kür dis tan, sy. 30, Ce nev re 14 Mart 1902, s. 4; 
“Mü es sir Bir Zıyâ”, Ana do lu, sy. 1, Ka hi re 24 
Ni san 1902, s. 4; “Pek Bü yük Bir Zıyâ”, Os man lı, 
sy. 103 (1902), s. 1-3; “Se ne-i Dev riy ye Mü na se-
be tiy le”, a.e., sy. 127 (1903), s. 1; “Bü yük İf ti ra”, 
Mu hibbân, sy. 6, İs tan bul 1325, s. 45-46; Yu nus 

Na di, “İs hak Sü kû tî Bey”, Ye ni Tasvîr-i Efkâr, 
sy. 127 (1909), s. 1-2; [Ab dul lah Cev det], “İs hak 
Sü kû tî’ nin Ölü mü nün Yıl Dö nü mü”, İc tihâd, sy. 
315, İs tan bul 1931, s. 5579-5580; Hü se yin za de 

Ali, “İt ti hat ve Te rak ki Na sıl Ku rul du. Ubey dul lah 
Efen di nin Oy na dı ğı Rol ler”, Tan, sy. 4-7, İs tan bul 
1938, s. 2; Mus ta fa Bi rol Ül ker, “İlk İt ti had çı’ nın 
Me zar Pa ra sı nı Mü ca de le Ar ka daş la rı Yo ket ti ler”, 
Hür ri yet Ta rih, İs tan bul 9 Ni san 2003, s. 10-11; 
Fet hi Te ve toğ lu, “İs hak Sükûtî”, TA, XX, 236; 
“Is ¼åš Sü k† t¢”, EI° (İng.), IV, 113; “İs hak Sü kû tî”, 
TDEA, IV, 410-411; Yük sel Çe lik, “İs hak Sü kû tî”, 
Ya şam la rı ve Ya pıt la rıy la Os man lı lar An sik lo-
pe di si, İs tan bul 1999, I, 658-659.

ÿAhmet Kanlıdere

– —ÝSKÂN
כאن ) ( ا

Genel olarak
sürekli veya geçici yerleþmeyi,

özel olarak da kabile ve aþiretlerin 
yerleþtirilmesini ifade eden terim.˜ ™

Söz lük te “sü rek li otur mak üze re bir 

kim se yi bir ye re yer leş tir mek, yurt edin-

dir mek, boş bir ye ri meskûn ha le ge tir-

mek” şek lin de ta nım la nır. Coğ raf ya te ri mi 

ola rak is kân be şerî her tür lü yer leş me yi 

içi ne alır. İn san la rın do ğal hal de bul duk-

la rı ya hut yap tık la rı ba rı nak lar la gö çe be 

ka vim le rin da ha uzun za man bir yer de 

ka lan ça dır top lu luk la rı, mev sim le re gö re 

yer de ğiş ti ren, ya zın yay la ya, kı şın ovaya 

inen le rin yı lın bir kıs mın da otur duk la rı 

ova, yay la ve dağ gi bi eğ re ti yer leş me le ri, 

ni ha yet mün fe rit mes ken, çift lik, mez ra, 

köy, ka sa ba ve şe hir, ge çi ci ya hut de vam lı, 

top lu ya hut da ğı nık, bü yük ya hut kü çük 

bü tün yer leş me ler, yer leş me te sis le ri, 

mün fe rit ev ya da ev top lu luk la rı is kân 

kap sa mın da de ğer len di ri lir (Ta noğ lu, TM, 
XI [1954], s. 1). Göç ve is kân ol gu su sa-

kin le rin is te ği dı şın da da or ta ya çı ka bi lir. 

Teh cir, sür gün vb. cebrî nü fus ha re ket le ri 

ta nı ma mış ol mak la bir lik te onun hay ran-

la rın dan olan Rızâ Nur biz zat Av ru pa’ya 

gi de rek ke mik le ri ni İs tan bul’a ge tir di ve 

Di van yo lu’nda ki Sul tan II. Mah mud Tür be-

si’nin ya nı na gö mül me si ni sağ la dı.

İt ti hat ve Te rakkî’nin ku ru lu şun da, Av-

ru pa’da ki fa ali yet le rin de çok önemli bir 

rol oy na mak la bir lik te müs ta kil bir ese ri 

ol ma yan Sükûtî’nin si yasî ve fikrî faaliyet-

le ri nin önem li bir cep he si ni gazeteciliği 

oluş tu rur. Pa ris, Lon dra, Ce nev re, Brük-

sel, Ro ma ve Ka hi re’de ki Jön Türk gaze-

te le ri ne ya zı lar yaz dı. Os man lı’da çı kan 

ya zı la rı nın bir ço ğu Sul tan Ab dül ha mid yö-

ne ti mi ni eleş ti ren ma ka le ler dir. Ga ze te de 

ay rı ca Ar na vut luk, Gi rit me se le si, ka dın la-

rın öz gür leş ti ril me si, pa ns la vizm ve Rus ya 

ko nu la rı iş len mek te, Rus ya’ya ve Rus ya 

müs lü man la rı na ait ya zı lar yer al mak ta-

dır. Os man lı ga ze te si ni çı ka ran lar la te-

mas ha lin de olan Gas pı ra lı İs ma il Bey’in 

Sükûtî ile ir ti bat kur du ğu tah min edi le bi-

lir. Os man lı say fa la rın da Ter cü man ga-

ze te si övül mek te, ga ze te nin Rus ya müs-

lü man la rı ara sın da eği ti mi can lan dır mak 

için se bat la ça lış ma sı tak dir edil mek te dir.

Ba zı araş tır ma lar da yer alan, Av ru pa’da 

ya yım la nan Kür dis tan ga ze te si ne des tek 

ver me sin den do la yı Sükûtî’nin Kürt mil li-

yet çi li ği ni des tek le di ği yo lun da ki id di alar 

doğ ru de ğil dir. Sükûtî et nik ay rı lık çı lı ğın 

kar şı sın da dır ve bu nu hüs ran do ğu ra cak 

bir ni fak ola rak ni te ler. “Ar na vud lar ve 

Kürd ler” ad lı ma ka le sin de Kürt ler ara sın-

da şim di lik is tiklâl he ve si bu lun ma dı ğı nı, 

fa kat za man la bu nun da ola bi le ce ği ni söy-

ler; Kür dis tan’da or ta ya çı ka cak bir ihti lâlin 

Rus ya’nın Ana do lu’ya gir me si ne yol aça ca-

ğı nı be lir tip Kürt ulemâsı ve ile ri ge len le ri ni 

uya rır. Bir kı sım Kürt aşi ret le ri nin im ti yaz 

ta lep et mek için bir leş me le rin den duy du-

ğu en di şe yi, “Ay rı lık çı lık yo lu tu tul du ğun da 

idam fer ma nı mı zı ken di eli miz le im za la-

mış olu ruz” söz le riy le di le ge tir miş tir. Rızâ 

Nur da onun Türk köken li ol du ğu nu söy-

ler. Sükûtî’den ka lan mek tup lar da ve di ğer 

ya zı la rın da hiç bir za man Türk lük dı şın da 

bir et nik kim li ğe ai di ye tin den bah set me-

miş tir. Ken di si ni ta nı yan lar ca ze ki, fey le sof 

meş rep li ve doğ ru bir ki şi di ye ni te le nen 

Sükûtî’nin en dik kat çe ken yö nü bü yük bir 

teş kilâtçı ve ehil bir ko mi ta cı ol ma sı dır. 

Do ğu ede bi ya tı na vâkıf olup şa ir lik yö nü 

de var dır. İs hak Sükûtî’nin ar şiv bel ge le ri, 

Ti ran’da Ar qi vi Qen dror Shtetëror’da İb-

ra him Te mo adı na dü zen len miş fon lar da 

bu lun mak ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
[İs hak Sükûtî], “Ar na vud lar ve Kürd ler”, Os-

man lı, sy. 51, İs tan bul 1900, s. 1-3; İb ra him Te-

mo, İt ti had ve Te rak ki Ce mi ye ti nin Te şek kü lü 

ama cıy la 1898 yı lı or ta la rın da pa di şa hın 

tem sil ci le riy le ye ni bir pa zar lı ğa gir di. Os-

man lı ga ze te sin de kul lan dık la rı sert di li 

yu mu şat ma la rı kar şı lı ğın da ba zı Jön Türk 

li der le ri ne 12 li ra (1500 frank) ay lık bağ-

lan dı. Sükûtî bu pa ra nın önem li bir kıs mı-

nı Os man lı ga ze te si nin sür dü rül me si için 

har ca dı. Fa kat hü kü met ten ma aş ka bul 

et me si ona du yu lan gü ve nin sar sıl ma sı na, 

ce mi ye tin yurt içi şu be lerin de ha yal kı rık lı-

ğı na ve Pa ris şu be si nin lide ri Ah med Rızâ 

Bey ve eki biy le ara sı nın açıl ma sı na yol aç tı.

1898 yı lı so nun da ce mi ye tin Pa ris şu-

be siy le bo zu lan iliş ki le ri onar ma ya yö ne-

lik ola rak Os man lı ga ze te si ara cı lı ğıy la 

yap tı ğı mu ha le fe ti ye ni den sert leş tir di. 

Bu nun üze ri ne Pa ris Se fi ri Mü nir Pa şa, Ni-

san 1899’da İs viç re resmî ma kam la rıy la 

gö rü şüp Jön Türk ler’in sı nır dı şı edil me si 

için uğ raş tı. Sükûtî bu yı lın or ta la rın da İs-

tan bul’dan ge len Ah med Celâled din Pa şa 

ile ye ni den uz laş tı. Ce nev re’de ki Jön Türk-

ler’in ya yın ha ya tın dan çe kil me le ri kar şı lı-

ğın da Jön Türk li der le ri ne Av ru pa’da me-

mu ri yet ler ve ril di. 26 Ey lül 1899 ta rih li bir 

ira de ile İs hak Sükûtî, Ro ma Bü yü kel çi li ği 

dok tor lu ğu na ge ti ril di. Pa zar lı ğın bir ge-

re ği ola rak Trab lus garp’ta mah pus tu tu-

lan yet miş se kiz Jön Türk’ün af fe dil me si 

sağ lan dı. Os man lı ga ze te si nin ida re si ni 

Av ru pa’ya ye ni fi rar eden Ed hem Ru hi’ye 

(Bal kan) dev ret ti; an cak ga ze te den eli ni 

çek me di, dev let ten al dı ğı maa şın bir kıs-

mıy la ve im za sız ya zı la rıy la des te ği ni sür-

dür dü. 1900 yı lın da İs tan bul’dan ka ça rak 

Pa ris’e, ora dan da Ce nev re’ye gi den Da-

mad Mah mud Celâled din Pa şa’yı zi ya ret 

et ti ve Os man lı ga ze te si nin sa hip li ği ni 

ona dev ret ti. Fa kat ga ze te yi asıl çe kip çe-

vi ren yi ne ken di siy di. Dü zen siz ha yat tar-

zı Sü kûtî’nin esa sen za yıf olan bün ye si ni 

epey ce sars tı, ve re me ya ka lan dı. Te da vi si 

de vam eder ken bir ta raf tan da mü ca de-

le si ni sür dür dü. Ni ha yet ha va de ği şi mi için 

git ti ği San Re mo’da 9 Şu bat 1902’de öl-

dü. Bu ta rih ten ye di yıl son ra Sükûtî’yi hiç 

İshak

Sükûtî




