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kiGradovi”, Na{e Sta ri ne, I, Sa ra je vo 1953, s. 21; Hazim}abanovi—, Bo sans ki Pa{aluk, Sa ra je vo 

1959, s. 48-49; }efikBe{lagi—, Ste—ci Cen tal ne 

Bos na, Sa ra je vo 1967, s. 85-87; ZdravkoKajmakovi—, Zid no Sli kars tvo u Bos ni i Her ce go vi ni, 

Sa ra je vo 1971, s. 238-248, 326-329; MehmedMujezinovi—, Is lams ka Epig ra fi ka Bos ne i Her

ce go vi ne, Sa ra je vo 1977, II, 237; M.}uput, Spo

me ni ci Srpskog Crkve nog Gra di teljs tva XVIXVII 

Vek, Be og rad 1991, s. 47-56, 177-181, 188-192; 
Sta nov ni{tvo Bos ne i Her ce go vi ne, Na rod nos ti 

sas tav po na sel ji ma, Zag reb 1995, s. 178-180; Muhamed Hamidovi—, “Kur{umlijamoskén in
Mag laj”, Bos ni en ett is lamisk kur tu rarv i Euro

pa, En moské i Mag laj (ed. J. Mårte li us), Stock-
holm 1999, s. 22-29; A.Ljuca, Mag laj, na trago

vi ma pro{los ti, Mag laj 2000; M.Filipovi—–Dj.Mazali—, “Ma nas tir Papra¸a u Bos ni”, Spome nik 

S.A.N., XCIX, Be og rad 1950, s. 96-114; a.mlf.ler, 
“ManastirOzren”, a.e., CI (1951), s. 89-123; A.Bejti—, “SpomeniciOsmanlijskearhitektureuBos
niiHercegovini”, POF, III-IV, 1952-53, s. 246; A.Andrejevi—,“Prilogprou¸avanjuIslamskeuti¸aja
naumetnostXVIiXVIIvekakodSrbauSarajevu
i Bos ni”, Pri lo zi za prou¸avan je is to ri je Sa ra je

va, I/1, Sa ra je vo 1963, s. 51-71; a.mlf., “Ma nas-
tirMo{tanicakodKozarom”, Sta ri nar, XI II-XIV, 
Be og rad 1962-65, s. 163-174; AdemHandži—, 
“Prilogistorijistarihgradovaubosanskojisla
vonskojkrajinipredkrajXVIvijeka”,Go di{njak 

Dru{tva Is to ri¸ara Bos ne i Her co go vi ne, XI II, 
Sa ra je vo 1963, s. 321-339; a.mlf., “O dru{tve-
nojstrukturistanovni{tvauBosni”, POF, XXXII-
XXXI II (1982-83), s. 140-146; I.Bojanovski, “Sta ri 
GradMaglajistraživa¸kiikonzervatorskirado
vi1962.i1963.g”, Na{e Sta ri ne, X, Sa ra je vo 

1965, s. 61-97; M.Kiel, “TheMosqueofKalaun
Yu suf Pas ha in Mag laj: Its Date of Cons truc ti on 
and Stylis tic Fe atu res”, POF, LVII (2007), s. 205-
215; En cik lo pe di ja Jugos la vi je, Zag reb 1962, 
V, 594-595.
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9Kasım1869’daÜsküdar’dadoğdu.AsıladıEşrefFevzi’dir.BabasıaskerîerzakambarımemuruHacıMustafaFevziEfendiolupaileninsoyuXVII.asırşairlerindenÇeşmiMehmedEfendi’yedayanır.İlktahsiliniSoğukçeşmeAskerîRüşdiyesi’ndeyaptıveÜsküdarPaşakapısıAskerîRüşdiyesi’ndenmezunoldu.TıpöğrenimineKuleli İ‘dâdîyiTıbbîMektebi’ndebaşladı,buradaüçyılokuduktansonra
1887’deGülhaneMektebiTıbbiyyeiAskeriyyesi’negirdi.TıbbiyedenarkadaşlarıarasındaAbdullahCevdet,İbrâhimTemo,İshakSükûtî,HikmetEmingibiİttihatveTerakkîCemiyeti’ninkurucukadrosudabulunuyordu.GülhaneMektebi’nden1894’tetabipyüzbaşıolarakmezunoldu.Hekimlikmesleğiniseçmesindeüçyaşındaikenannesininveremdenölmesinin,Mağmûmî lakabınıalmasındadaanne

3180nüfusasahipolduğunukaydeder.Şehirözelliklegelişmişkumaşüretimiylebirliktebirzanaatmerkeziydi.1878’densonraAvusturyaİmparatorluğuBosna’yıişgalettiğindeBosnanehriüzerinedemirdenbirköprüinşaedildivenehrinbatıyakasınadarhatlıbirdemiryoluyapıldı.YeniMaglay(No vi Mag laj)düzovadaköprüvetrenistasyonuarasındaoteller,idarîbinalarveyenidükkânlarlabüyüdü.Yenişehir,ticarîhareketliliğiartıksadeceyerleşimalanıhalinegeleneskimerkezdenyavaşyavaşaldı.ŞehirdeOrtodoksSırplardayaşıyorduvekısasüreiçindebirkiliseinşaedeceklerdi.II.DünyaSavaşı’nınardındanYeniYugoslavyadönemindeşehirdahadagelişti,nüfusuhemenhemenikikatınaçıktı.1962’denüfusu4579idi.Bosnasavaşının(1991-1995)arefesindenüfusyaklaşık8000olmuştu,müslümanlarınoranı%60idi.BölgedeyeralanellibeşköydeYugoslavnüfusdahil35.431kişiyaşıyordu.Bunüfusun%44’ümüslüman,%32’siOrtodoksve%22’siKatolik’ti.Savaşsırasındaşehirikidefa(21-22 Ey lül 1992 
ve 29 Ha zi ran 1993)kuzeydekitepelerdenSırplar’ınbombalamalarınamâruzkalsadamüslümanlarnüfusüstünlüklerinikorudular.2000yılıyazındabirçokbinadasavaşınizlerigörülebiliyordu.SavaşesnasındaSırpnüfusuneredeyseortadankalktı.HerşeyerağmenMaglay,Sırplar’ınsaldırılarınadirendivedikkatçekencamisiçokdefavurulsavehasargörsedeayaktakaldı.Sadeceminaresininüstkısmıyıkıldı.19971999yıllarındacamiJohanMårteliusönderliğindekiİsveçlibirekibinyoğunçabalarıylarestoreedildi.Maglay,kuzeyindebulunanvebirkazamerkeziolanDoboy’abağlıbirbelediyemerkezidir.Bosna’nınBosnasavaşısırasındakendisiniSırpCumhuriyetiolarakilânedenkesimindeyeralmaktadır.Maglay,BosnaHırvatistanFederasyonu’nun“görülmeyensınırlarıiçerisinde”müslümanlartarafındakalmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:Hammer, GOR, V, 28-30; G.Thoemmel, Ge

schicht lic he, po li tisc he und to pog rap hischstatis

tisc he Besc hre ibung des Vi la jet Bos ni en, das ist 

das ei gent lic he Bos ni en, nebst tür kisch Cro ati

en, der Her ce go vi na und Ras ci en, Wien 1867, s. 
124; K.Jire¸ek, Die Han delss trassen und Berg

wer ke von Ser bi en und Bosnien während des 

Mit te lal ters, Prag 1879, tür.yer.; E.Fermendžin,
Ac ta Bos nae po tis si mum ecclesiasti ca cum in

sertis editorum documentorum regestis ab an no 

925 us que ad an num 1752, Zag ra bi ae 1892, s. 
475-480; Si cilli Osmânî, IV, 5, 321, 655; HamdijaKre{evljakovi—, Ban je u Bos ni i Her ce go vi ni 

(1462-1916), Sa raje vo 1952, s. 117-118; a.mlf., 
Ha no vi i Ka ra van sa ra ji u Bos ni i Her ce go vi ni, 

Sa ra je vo 1957, s. 122-123; a.mlf., “Sta ri Bo sans-

yerlerindemeydanagelenolaylarlaparalelbiçimdegerçekleşti.ÖzelliklegüçlüMacarKrallığı’nınMohaç’labirliktedüşüşübüyüketkiyapmış,birçokinsanınmuzafferolanİslâm’ınaslındadahaiyibirdinolduğunudüşünmeyebaşlamasınayolaçmıştır.XVII.yüzyıldaşehirbüyümesinisürdürdü.
1655’tePiskoposMarianMaravi—buranın
(Magh lai)330Türkhânesinivedörtcamiyibarındırdığınıyazar.Hıristiyanlardanisebahsetmez.BuradakiTürklerifadesi“müslümanlar”diyeanlaşılmalıdır.EvliyaÇelebiMaglay’ıtasviretmemiştir.ŞehirXVII.yüzyılınikiönemlidevletadamınındoğumyeridir.Bunlardanbiri,16511653yıllarındaBosnavaliliğiyapanveülkeninbatısındakiküçükKupresşehrininkuruluşundaaktifroloynayanFâzılPaşa,diğerisaraydaçavuşbaşı,1665’tekubbeveziri,16671668’deKonyave16701671’deBudinvalisiolanMahmudPaşa’dır.16831699yıllarıarasındasürenuzunsavaşta Maglay büyük zarar gördü.
1680’lerinsonundasavaşOsmanlılar’ınaleyhinedevamederkenkaleyenibirtopplatformuveçoksayıdasiperlegüçlendirildi.1693yılınınTemmuzsonuveAğustosbaşlarındaAvusturyagüçleriSavanehrinintemelgeçişnoktalarındanbiriolanBr¸ko’yasaldırdı.AğustosunilkgünlerindeşimdiAvusturya’nınhizmetindekiBrod’uneskiSırpkumandanıMaglay’aânibirbaskınyaparakbütünTürkler’iöldürdü,şehriyakıpyağmaladı.7Ekim1697’dePrensEugendeSaraybosna’yayaptığıânibaskınsırasındaMaglay’ıelegeçirdi.ArdındaneylülsonundageneraliTruchsess’eşehriyakmasıvekaleyihavayauçurmasıemriniverdi.Büyükkubbelicamiciddihasaraldı,ancakayaktakalabildi.PrensEugen’inşehirdebulunduğusıradaAvusturyaordusunaeşlikedenbirressamşehrinbilineneneskiresimleriniyapmıştır.SavaştansonraOsmanlılarkaleyibüyükbirçabaileyenideninşaettilervenehirkıyısındakiyoladahaçoktopyerleştirebilmekiçinduvarlarınçevrelediğialanıgenişlettiler.Şehirdekendinitoparladı,kuzeyyönündebüyüdü.Yenimahallelerdeiçlerindenbirigünümüzekalan,yenicamilervemescidlerinşaedildi.Yerleşiminmerkezikalenineteklerindencamininkuzeyindekiovayadoğrukaydıvebüyükcamişehrinmerkezihalinegeldi.AvusturyalılarMaglay’ı1789’datekrarişgalettiler,ancakşehirbudefadahaazhasargördü.1807’deFransızsubayıThéodoreRouxlaMazelière,Maglay’ıönemlibirşehirolaraktanımlıyordu.1867’deAvusturyalısubayGustavThoemmel,Maglay’ın



168

MAÐMÛMÎ, Þerefeddin

lanŞerefeddinMağmûmî,uğrundabüyükmücadeleverdiğiMeşrutiyet’inbirtakımkimselertarafındanmenfaataracıhalinegetirildiğinigörünceyenidenMısır’adöndü.Mısır’danFransaveİsviçre’yebirkaçseyahatyaptıysadaI.DünyaSavaşı’nınçıkmasıüzerineKahire’deİngilizler’ingözetimindesiyasettenuzakbirhayatsürdürmeyebaşladı.SavaştansonradaTürkiye’yedönmedive20Temmuz1927’deKahire’deöldü.SüheylÜnver,Kahire’deKaygusuzSultanTürbesi’nedefnedildiğini,AbdullahCevdetisekadavrasınıntıpfakültesineverildiğiniyazmaktadır.HiçevlenmeyenŞerefeddinMağmûmî’ninzeki,doğru,sözünüesirgemeyenvatanperverbirkişiolduğubelirtilir.İstanbul’da19131915yıllarındayayımlananMek teb lidergisininsahibivekurucusuolarakMağmûmîgösterilmektedir.Mağmûmî’ninMek

teb, Mü rüv vet, Şûrâ-yı Üm met, Türk 
Meş ve ret, Mîzan, Ser bestî, Huk†k-ı 
Umûmiy ye, Tarîkveİk damgibigazetevedergilerdemeşrutiyetöncesiisimsizveSâî,Ş.M.,BirTürk,Oğuz,BirKocaTürkgibitakmaadlarla,meşrutiyettensonradakendiadıylaçoksayıdamakalesineşredilmiştir.Bunlarınbirkısmıdahasonrakitaphalinegetirilmiştir.

Eserleri.1. Baş lan gıç (İs tan bul 1306).Henüztıbbiyetalebesiiken1888’denitibarenyazılaryazmayabaşlayanMağmûmî’ninbuilkeseri“BirkaçSöz”,“AnamınMezarınıZiyaret”,“TürkçeHakkındaBirMülâhazacık”,“BelâyıAşk”,“KâinatıBirGeziş”,“ŞiirleŞair”, “UzunMânalıKısaSözler”gibibölümlerdenoluşmaktadır.KitaptayeralanbazımakalelerdahaönceMü rüv vetgazetesindeneşredilmiştir.2. İlm-i Nebâtât (İs tan bul 1890, 1892, 
1909).Uzunyıllartıp,baytarlıkveeczacılıkfakülteleri,ziraatveormanmekteplerindederskitabıvazifesigörmüştür.YazareserinihazırlarkenFransıztabiatbilimcisiLouis’ninikiciltlikNo uve aux éléments 

de bo ta ni queadlıeserindenfaydalanmıştır.3. Kimyâ-yi Uz vî ve Fenn-i İs-
pen çi yâ rî (İs tan bul 1891).Mağmûmî’nintıbbiyemektebindenhocasıolanFerikFâikPaşa’nındersnotlarındanhazırlanmıştır.4. Vü cûd-ı Be şer (İs tan bul 1892).Resimlibirteşrihkitabıdır.5. Ra ma zan 

He di ye si (İs tan bul 1311).Kışmevsiminerastlayanuzunramazangecelerindeokunmakiçinyazılmışbireserolupsağlıkvediğerkonulardakimakaleleriihtivaeder.6. Ko le ra ya Kar şı Mü da faa (Bur sa 
1894).7. Seyâhat Hâtı ra la rı I: Ana do lu 
ve Su ri ye’de (Ka hi re 1908).CahitKayratarafındanLatinharflerineaktarılmış,

dönmesiiçinonlarıiknaetmeyeçalıştı.
15Temmuz1897’deCenevreşubesiadınaŞerefeddinMağmûmîveReşidBeyimzalıbirbeyannâmeyayımlanarakneşriyatasonverildiğibildirildi.Cemiyetüyelerininbirkısmıİstanbul’adöndü,birkısmıdaAvrupa’nınçeşitlişehirlerindekiOsmanlısefâretlerindegörevaldı.ŞerefeddinMağmûmî,herhangibirgörevalmayıveyaİstanbul’adönmeyigururunayediremediğindenParis’tekalaraktıpihtisasınadevametti.Birtaraftandaİstanbul’daçıkanTa rîkveİk damgazetelerineimzasızyazılargönderiyordu.Mağmûmîgibi İstanbul’adönmeyenAhmedRızâMeş ve retdergisiniyenidençıkardıvecemiyetüyelerihakkında“ifâdeimahsûsa”adıaltındaağıryazılaryazmayabaşladı.ŞerefeddinMağmûmîbusaldırılaraHak¢kati Hâl (Pa ris 1315/1897)adlıeseriylecevapverdi.AncakcemiyetveserhafiyeAhmedCelâleddinPaşaarasındakianlaşmayaII.Abdülhamid’initibaretmemesiveAhmedCelâleddinPaşa’nıncemiyetekatılmasıAhmedRızâ’nıncemiyetiçerisindekiitibarınıarttırdı.BununüzerineŞerefeddinMağmûmî1901’deParis’tenayrılıpMısır’agitti.Kahire’debirmuayenehaneaçtı.UzmanbirhekimolarakKahire’dedaha sonraki yıllardabüyükşöhretkazandı.Kahire,busıradaAvrupa’dabarınamayanJönTürkler’inönemlimerkezlerindenbiridurumundaydı.CemiyetinParisveRomanyakolununTürklükaleyhindekisöylemveneşriyatlarıŞerefeddinMağmûmîvearkadaşlarınıhareketegeçirdi.Kahire’de1903’teTürkgazetesiniçıkardılar.AkçuraoğluYusuf’ungazetede1904’teyayımlanan“ÜçTarzıSiyaset”adlımakalesiİstanbul’daveOsmanlıDevleti’nindiğermerkezlerindekiTürklerarasındamilliyetnazariyesininilksesioldu.II.Meşrutiyet’inilânındansonraİstanbul’adönenveburadabeşaykadarka

şefkatindenmahrumolarakbüyümesininetkiliolduğurivayetedilmektedir.KuleliMektebi’ndeokurkenhürriyetçifikirlerletanışanMağmûmî,Mayıs1889’daGülhaneMektebiTıbbiyye’ninbahçesindeoluşturulanİttihatveTerakkîCemiyeti’ninkurucuüyeleriarasındayeraldı.CemiyetinaynıyılhaziranayındaEdirnekapı’dayapılanilktoplantısındazabıtkâtibiydi.1894’teHaydarpaşaHastahanesi’ndegörevebaşladı.Şubat1895’teAdana,Halep,Beyrut,Suriyevilâyetlerindebaşgösterenkolerasalgınımünasebetiylemüfettişolarakgörevlendirildi.Mayıs1895’teTarsus,MersinveSilifke’deincelemelerdebulundu,birbuçukyılkadarbubölgelerdesalgınlamücadeleetti.AynızamandaburalardaİttihatveTerakkîCemiyeti’ninörgütlenmesinisağladı.Paris’teJönTürklertarafındançıkarılanMeş ve retdergisinde“Sâî”takmaadıylabazıyazılarıneşredildi.1896’daİstanbul’adöndüysedehemenardından Kastamonu’da görevlendirildi.Avrupa’dakicemiyetüyelerininısrarıüzerinevazifesinibırakarakRomanyaüzerindenParis’ekaçtı.Paris’teMeş ve-
retdergisindekendiadıylayazılaryazdı.BirtaraftandaParis’tekibirüniversitedeiçvesinirhastalıklarıkonusundaihtisasyapmayabaşladı.AhmedRızâ,MizancıMuradBey,Dr.NazımilebirlikteİttihatveTerakkîCemiyeti’niParis’teyenidencanlandırmaya çalıştı.AhmedRızâ’nındinvemilliyetkarşıtıfikirleribenimsenmediğinden cemiyete yeni bir düzenverilerekMizancıMurad’ınbaşkanlığındaHey’etiTeftîşveİcrâKomitesikuruldu.
Meş ve ret’inTürkçebölümükapatıldıve
Mîzangazetesibugöreviüstlendi.FransızcaMech ve retAhmedRızâ’dakaldı;ancakyazılarŞerefeddinMağmûmî,AliKemal,ŞefikveŞerifbeylerindenetimindengeçtiktensonrayayımlanabilecekti.Giritİsyanıve1897OsmanlıYunanharbidolayısıylaMech ve ret’deTürkler’intahkiredilmesivehıristiyanlarınalkışlanmasıcemiyetüyeleriarasındakiayrılığıiyiceortayaçıkardı.ŞerefeddinMağmûmî,AhmedRızâhakkındaçoksertbiryazıyazdıveAhmedRızâcemiyettenatıldı.CemiyetinParisveCenevrekomiteleriarasındakibufarklıdüşüncelerneticesindeMizancıMuraddaistifaettivefahrîolarakbuvazifeyiyürütmekararıaldı.YönetimBinbaşıÇürüksuluAhmedBey,ReşidBeyveŞerefeddinMağmûmî’yegeçti.Cemiyettekibuayrılıküzerineİstanbul’danserhafiyeAhmedCelâleddinPaşa,Fransa’nınContrexévilleşehrinegeldi,gazetelerinkapatılmasıvecemiyetüyelerininİstanbul’a
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elegeçirenEndülüsEmevîHükümdarıIII.Abdurrahman,KuzeyAfrika’nınmahallîemîrlerinikendisineitaateçağırdı.ZenâtekabilelerininyaşadığıbölgedeFâtımîler’inmüttefikiMûsâb.Ebü’lÂfiye’dendahaetkilidurumdabulunanMuhammedb.HazerelAsgaronunhâkimiyetinitanıyanilkemîroldu.AncakEbûYezîdenNükkârî’ninisyanısırasındaFâtımîler’lebarışyapmakzorundakaldı(335/946).DahasonraMuhammed’intorunuMuhammedb.Hayr,Fâtımîler’ekarşıayaklananİfrenîlideriYa‘lâb.Muhammed’ekatıldıveonunTâhertileTancaarasındakibölgeyizaptetmesineyardımetti.Ya‘lâhutbeyiHalifeIII.AbdurrahmanadınaokutuncahalifedekendisiniCezayirveTilimsân’avalitayinetti.AyrıcaMağrâve’nindesteğinitekrarkazanmakamacıylaHazer’insoyundanolanMuhammedb.Hayr’ıFasşehrivaliliğinegetirdi(344/955-56).BuaradayenidensaldırıyageçenFâtımîler349’da(960)FasveSicilmâse’yizaptettiler.EndülüsEmevîHalifesiII.Hakem’inMağrâveiletekrarittifakyapmasıüzerineFâtımîler’idestekleyenSanhâceileMağrâvearasındasavaşlarvukubuldu.360ve361(971 ve 972)yıllarındakisavaşlardazordurumdakalanveMuhammedb.HayrbaştaolmaküzereondanfazlaliderinikaybedenMağrâveliler,MağribiEvsat’ıSanhâce’ye terkedip Mağribi Aksâ’daMelviye’ninötesinegidipyerleştiler.BirsüresonraFas,Sicilmâse,Trablusgarp,TilimsânveAğmât’taemirliklerkurdular.Murâbıtlar’ınkuruluşunakadargüçlerinivenüfuzlarınıdevamettirdiler.
FasMağrâveleri.Muhammedb.Hayr’ıntorunu Muhammed b. Hayr elAsgar,979984yıllarıarasındaFasveSicilmâse’yialıphutbeyiFâtımîleradınaokutanİfrîkıyeEmîriBulukkînb.Zîrî’yeveonunyerinegeçenoğluMansûr’akarşıbaşarılıbirmücadeleverdi.Endülüs’egidipHâcibİbnEbûÂmirelMansûr’danyardımistedi.Mağrib’ebirseferdüzenleyenEndülüsordusuMağrâveveBenîİfrenkuvvetleriylebirlikteSebtecivarınayerleşti.BirsüresonraMağrâve’ninliderliğiAbdullahb.HazerevlâdındanZîrîb.Atıyye’ninelinegeçti.Zîrîb.Atıyye,377(987)yılındaHâcibelMansûrtarafındanFasvaliliğinetayinedildi.Sanhâce’ninüzerineyürüyerektopraklarınıdoğuistikametindegenişletenZîrî382’de(992)aldığıbirdavetleKurtuba’yagitti.DöndüğündeFas’ıişgaletmişolanFâtımîValisiYeddûb.Ya‘lâilemücadeleyegiripşehrigerialdı(383/993).AynıyıliçindeyenibiridaremerkezikurmakamacıylaVecdeşehrinininşaatınıbaşlattı
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Yüz yıl Ön ce Ana do lu ve Su ri ye’de Bir 
Os man lı Dok to ru nun Se ya hat Ha tı ra-
la rıismiyleneşredilmiş(İs tan bul 2008),NazımH.PolatdaaynıeseriLatinharflerineçevirerekAna do lu ve Su ri ye’de 

Se ya hatadıylayayımlamıştır(İs tan bul 
2010).8. Se ya hat Ha tı ra la rı II: Bü rük-
sel ve Lon dra’da (Ka hi re 1908).BueserideNazımH.PolatLatinharflerineaktarıpAv ru pa Se ya hat Ha tı ra la rı: Bir Os-
man lı Dok to ru nun Se ya hat Ha tı ra la rıismiyleneşretmiştir(İs tan bul 2008).9. 
Na sıl Zen gin Olu nu yor? (Ka hi re 1910).
10. Kåmûs-ı Tıbbî I (Ka hi re 1910).Mağmûmî’ningenişbiçimdeFransızcatıplugatlarındanfaydalanarakhazırladığıbueseruzunyıllarTürkiye’dekiyegânetıpsözlüğüolmaözelliğinikorumuştur.11. 
Pa ris’ten Yaz dık la rım (Ka hi re 1911).Müellifin18961901yıllarındaParis’tenİstanbul’aTarîkveİk damgazetelerinegönderdiğiisimsizmakalelerindenoluşmaktadır.12. Kåmûs-ı Tıbbî II (Ka hi re 

1912).13. Dü şün düm ki (Ka hi re 1913).Meşrutiyet’tenönceKahire’deçıkanTürkgazetesinin1903ve1905yıllarındakiçeşitlinüshalarındayayımlananmakaleleriyle Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’daçıkanHuk†k-ı Umûmiy yeveSer bes tîgazetelerindeçıkansiyasîmakalelerindenmeydanagelmektedir.14. Se ya hat Ha

tı ra la rı III: Fran sa, İtal ya ve İs viç re’de 
(Ka hi re 1914).15. Hak¢kati Hâl (İs tan-
bul 1914).AhmedRızâ’nınyurdadönenİttihatçılaraleyhineyaptığıneşriyatakarşılıkyazılmışolupParis(1315/1897)veİstanbulbaskılarıvardır.

BİBLİYOGRAFYA:

İb ra him Te mo’nun İt ti had ve Te rak ki Anıla rı, 
İs tan bul 1987, s. 9-17; NazımH.Polat, Bir Jön

türk’ün Se rü ve ni: Dr. Şe ra fet tin Mağ mu mi-Ha-
ya tı ve Eser le ri, İs tan bul 2002; a.mlf.,“Edebiyatçı
JönTürklerdenŞerafeddinMağmûmî”, TDA, sy. 79
(1992), s. 105-149; a.mlf.,“ŞerafeddinMağmûmî
(1869-1927):Hayatı,Eserleri,DilveEdebiyatGö
rüşleri”, Tıp Ta ri hi Araş tır ma la rı, sy. 8, İs tan bul 
1999, s. 62-160; Ekmeleddinİhsanoğluv.dğr., 
Os man lı Ta bii ve Tat bi ki Bi lim ler Li te ra tü rü, 
İs tan bul 2006, II, 717-718; GrazynaZajac,“II.Ab
dülhamidDönemininÜnlüTabibiveSeyyahı:Dr.
ŞerafeddinMağmumi”, Kı ba tek Ge zi Ede bi ya tı 
Sem poz yu mu (haz. Me tin Tu ran – Ka fi ye Yi nanç), 
An ka ra 2006, s. 291-312; AbdullahCevdet,“Bü
yükÖlümler:DoktorŞerafeddinMağmûmîBey”, 
İc ti had, sy. 234, İs tan bul 1927, s. 4456-4458; A.Süheyl,“DoktorŞerafettinMağmûmî1870
1937”, Po lik li nik Tıb bi Mec mu ası, sy. 9, İs tan bul 
1934, s. 1-5. ÿİsmailTürkoğlu

– —MAĞNİYYE

(bk. MUĞNİYYE).
˜ ™


