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TAKDİM
Şair Nedim’in “Bu şehr-i Stanbul ki bî-misl ü bahâdır / Bir sengine yek-pâre Acem mülkü
fedâdır” diyerek övdüğü İstanbul, neredeyse medeniyet tarihiyle yaşıt, abidevi yapılarıyla eşsiz bir şehirdir. İstanbul’un kalbi, bugün “tarihî yarımada” olarak tanımladığımız ve
tamamı ilçemizin sınırlarına dâhil olan suriçinde çarpar. İstanbul’u yaşatmak, bu kalbin,
yani Fatih’imizin kıymetli mirasının korunup muhafaza edilmesiyle mümkündür.
Bundan hareketle yedi tepesi de anıt eserlerle donatılmış Fatih’i, diğer bir yönüyle, görünmeyen, derin zenginliğiyle ifade etmenin ne denli önemli olduğunun da farkındayız.
Bu zenginliği Fatih’te yetişen büyük şahsiyetler; alim, edip, şair, mütefekkir ve sanatçılar
oluşturuyor. Eskiler, “Şerefü’l mekân bi’l mekîn” diyerek ne güzel söylemişler. Gerçekten
de şehirlerin şerefi orada yaşayanlardan ileri gelir. Fatih’e baktıkça bu sözün anlamı daha
bir berraklaşıyor. Çünkü çok derinlerden, medeniyetlerin imbiğinden süzülerek gelen
ilim ve sanat membaı burayı bereketlendirerek pek çok büyük şahsiyetin yetişmesine
vesile olmuş. Fatih ruhuna bu ölümsüz insanlarla kavuşmuş.
İşte İstanbul’u İstanbul yapan velüd iklimin yetiştirdiği büyük çınarlardan biri de merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal’dır. Ortaya koyduğu eserlerle son dönem Osmanlı
tarihini aydınlatan İbnülemin, hayat tarzı ve kişiliğiyle fevkalade özgün bir insandır. O
sadece bir müellif değil, önemli makamlarda gösterdiği başarılarla devletine büyük hizmetlerde bulunmuş bir devlet adamıdır. Aynı zamanda İstanbul’un kültür ve sanat camiasında saygın bir isimdir. Konağında tertip ettiği meclisler güzel sanatlar akademisi gibi
birçok edip, şair ve müzisyenin yetişmesinde etkili olmuştur. Vefatından önce İstanbul
Üniversitesine bağışladığı kıymetli el yazmalarıyla dolu kütüphanesi ve hat koleksiyonuyla hatırası her daim yaşatılması gereken bir İstanbul beyefendisidir.
Münevver neslinin son parlak temsilcilerinden İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ı bir
sergi ile halkımıza tanıtmaktan gurur duyuyorum. Eşsiz koleksiyonuna vasiyeti doğrultusunda sahip çıkan İstanbul Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu
sergi vesilesiyle doğumunun 150. yılını idrak ettiğimiz Merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum.
Bu projede iş birliği içinde bulunduğumuz başta İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Mahmut Ak olmak üzere Nadir Eserler Kütüphanesi çalışanlarına, sergiyi hazırlayan arkadaşlarıma ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

29 Mayıs 2021 tarihinde Fatih Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen
“Doğumunun 150. Yıldönümünde İbnülemin Mahmud Kemal İnal” sergisi dolayısıyla bastırılmıştır.
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M. Ergün TURAN
Fatih Belediye Başkanı

Kültür, sanat ve bilim tarihimizin önemli isimlerinden İbnülemin Mahmud Kemal
İnal, hayatı boyunca büyük fedakârlıkla oluşturduğu koleksiyonunu 1949 yılında
İstanbul Üniversitesi'ne bağışladı. Yazma ve basma kitaplar başta olmak üzere
hat levhalarından, yazı takımlarından ve kişisel eşyalardan oluşan bu koleksiyon,
günümüzde Üniversitemize bağlı Nadir Eserler Kütüphanesi'nde sergilenerek
muhafaza edilmekte ve araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır. Mahiyeti ve
çeşitliliği itibarıyla eşine az rastlanan bu koleksiyondan, bir kısmı ilk defa izleyici
karşısına çıkacak olan seçme eserlerin ve eşyaların yer aldığı "Doğumunun 150.
Yılında İbnülemin Mahmud Kemal İnal-Ne kendi kimseye benzer ne kimse
kendisine" sergisiyle, sanatseverlerin ve geniş kitlelerin İbnülemin'i, dolayısıyla
kültürümüzü daha yakından tanıması amaçlanmaktadır.
Yoğun bir emek sonunda ortaya çıkan bu sergi, pek çok alanın yanı sıra eğitim,
kültür ve sanat alanında yaptığı faaliyetlerle de İstanbul'da öne çıkan Fatih
Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi'nin ortak çalışmasının bir ürünüdür. Ülkemizin
ve İstanbul'un önde gelen iki kurumu arasında uzun zamandır devam eden işbirliği
sürecinin bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum.
Son olarak başta Fatih Belediye Başkanı M. Ergün TURAN'a, serginin
düzenlenmesinde emeği geçen Belediye çalışanlarına, üniversitemiz öğretim
üyelerine ve Nadir Eserler Kütüphanesi mensuplarına teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü

Büyük savaşlarla şehirlerin dolayısıyla kültürlerin yıkılıp yeniden inşa edildiği bir zaman diliminin
şahidi onlar. Osmanlı’nın son döneminde başlayan ‘modernleşme’ sürecinin Cumhuriyete uzanan
seyrinin odağında yer almış önemli şahsiyetler. Ait olduğu kültürün kadim köklerine sarılan Son
Osmanlılar…
Mehmet Akif, Yahya Kemal, Tahirü’l Mevlevi, Ali Emiri Efendi, Süheyl Ünver gibi kültürümüze ve
medeniyetimize hizmet etmiş şahsiyetleri her daim saygıyla ve rahmetle anıyor, isimlerini yaşatmak için
elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz.
Son iki asrın ruhunun yeniden inşa edilmeye çalışıldığı dönemin içerisinde geleneğin direniş durağı
olmuş, hafızamızı taşıma vazifesini üstlenmiş renkli bir sima İbnülemin Mahmud Kemal İnal.
Osmanlı’nın son dönemini hem devlet katında hem de sanat ve edebiyat mahfillerinin tam ortasında
yaşamış, kadim kültürü kayıt altına almaya çalışan abidevi bir şahsiyet.
Kitaplar, kütüphaneler, hazine-i evrakın peşinde tüketilen bir ömür…
Yitip giden bir kültürü Mercan’daki konağında muhafaza etmek için çırpınan, bütün varlığı olan
biriktirdiklerini ve konağını memleketin genç evlatlarına bırakan bir kahraman.
Yazma eserleri, nadide tabloları ile eşsiz bir koleksiyoner; bilgisi, görgüsü ve hafızasıyla kanaat önderi;
fıkraları, nükteleriyle renkli bir kişilik.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir köprü şahsiyet olarak İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın özellikle genç
kuşaklara bir sergi ile tanıtılması kadim kültürümüzün üzerimize yüklediği bir vazife olarak görülmelidir.
Fatih Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi’nin iş birliği ile hayata geçirilen bu sergi Prof. Dr. Ali Şükrü
Çoruk’un danışmanlığında gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer alan
koleksiyon Doç. Dr. Pervin Bezirci ve Yasemen Akçay uzmanlığında değerlendirildi. Koleksiyondaki 750
hat levhasından 33’ü sergilenmek üzere Dr. Ögr. Üyesi Ali Rıza Özcan tarafından belirlendi.
Aynı zamanda bir kitap şeklinde düşündüğümüz sergi kataloğunda İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın
hayatının bir bütün olarak yer almasını istedik. Bu noktada Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’ün Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yayınlanan İbnülemin Mahmud Kemal İnal maddesinin tam
hâliyle kataloğumuzda yer almasına izin veren İSAM yetkililerine, İbnülemin konağı hakkında Mithat
Cemal Kuntay’ın Mehmet Akif kitabında verdiği bilgileri alıntılama isteğimizi anlayışla karşılayan Alfa
yayınlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Elbette bu olağanüstü hayatı ve neticesinde geriye kalan eserleri bir salonun mahdut duvarlarında
ve vitrinlerinde bütün ayrıntılarıyla anlatmak mümkün değildi. Bu sergiyle toplumsal hafızamızın
kapılarından birini aralamayı amaçladık. Projeyi ilk duyduğu andan itibaren benimseyen ve önümüzü
açan Fatih Belediye Başkanımız M. Ergun Turan ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak
başta olmak üzere katkı veren bütün kurumlara emeği geçen dostlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza
şükranlarımızı sunuyoruz.
Osman ÖZSOY
Sergi Küratörü
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Ömer Faruk Akün
17 Kasım 1871’de İstanbul’da Beyazıt’ta Mercan Ağa mahallesinde doğdu. Babası, Sadrazam Yûsuf Kâmil Paşa’nın yirmi yedi yıl mühürdarlığını yapmış, Rumeli beylerbeyiliği pâyeli Mehmed
Emin Paşa, annesi, dinî ve ahlâkî terbiyesinde çok şey borçlu olduğu Hamîde Nergis Hanım’dır.
Babası, Hz. Hüseyin soyundan gelmekle “seyyid” unvanı ile tanındığı gibi İbnülemin ve kardeşi
Ahmed Tevfik de gerektikçe bu unvanı kullanmışlardır. Ailenin bir kolu, yine baba tarafından
Buhara emîrlerinden olup çok eski bir zamanda Anadolu’ya göç ederek Arapkir’de yerleşmiş
Selcenlioğulları’na çıkar. Öte yandan babasının anne soyunca da Arapkir’de Gökbeylioğlu ailesinden Yûsuf Kâmil Paşa ile akrabadırlar. İbnülemin’de Yûsuf Kâmil Paşa’ya olan derin bağlılık
kökünü bir cihetten özellikle buradan alır.
Çocukluk yıllarının çok zamanını Yûsuf Kâmil Paşa’nın eşi Zeynep Kâmil Hanım’ın konağında
geçiren İbnülemin, kendinden iki yaş küçük kardeşi Ahmed Tevfik ile birlikte ilk resmî eğitimine
Mercan Ağa Sıbyan Mektebi’nde başladı. Süleymaniye Camii İmareti’ndeki Şehzade Rüşdiyesi’nden 6 Haziran 1885’te mezun oldu. Babası Kozan mutasarrıflığına tayin edilince (9 Haziran 1885)
ailece gidip orada bir buçuk yıl kadar kaldılar. İstanbul’a döndüklerinde Maarif Nâzırı Münif
Paşa’nın yardımı ile Mekteb-i Mülkiyye’nin yatılı kısmına kaydoldu. Buradaki öğrenimini bitirmeden ayrılıp dinleyici sıfatıyla Mekteb-i Hukūk’un derslerine devam etti. İki kardeşin beraber
sürdürdüğü bu resmî öğrenim dışında asıl eğitimleri küçük yaştan itibaren babalarının ihtimamı
altında başlamış, daha sonra da konaklarına gelen hocalardan ve devrin tanınmış ulemâsından
gördükleri cami dersleriyle devam etmiştir. Konağa gelen hocaların en ünlüleri arasında, oğlu
Mehmed Âkif ile birlikte eğitim gördükleri Fâtih müderrislerinden İpekli Mehmed Tâhir Efendi
de vardı. İbnülemin ve kardeşi ayrıca Trabzonlu Hoca Hüsnü Efendi’den tefsir, Sahîh-i Buhârî ve
Fars edebiyatı okudular. Ünlü hattat Hasan Tahsin Efendi’den hüsn-i hat meşkederek icâzet aldılar. Kozan’da bulundukları sırada Süleymaniyeli Fânî Efendi’den Arap ve Fars edebiyatına dair
yeni bilgiler kazanırken reji müdürü Leon Efendi ve diğer bir gayri müslimden Fransızcalarını
ilerlettiler. Bu arada mutasarrıflık tahrirat kalemine devam ederek resmî muâmelât usullerini ve
kalem işlerini öğrendiler.
İbnülemin Mahmud Kemal İnal (1871-1957)
Feyhaman Duran’a ait tablo, 1949
(İÜ İbnülemin Arşivi)

Babaları Mehmed Emin Paşa, 1887 Eylülünde vazifesi elinden alınıp döndüğü İstanbul’da mâzuliyet yıllarını geçirmekte iken İbnülemin, 17 Kasım 1889’da Bâbıâli’nin gözde dairelerinden
Vilâyât-ı Mümtâze Kalemi’ne stajyer olarak girdi. Bu tarihten itibaren Bâbıâli’nin ilga edilişine

kadar otuz üç sene aralıksız sürecek olan bürokrasi hayatı, ona yaşattığı
ümitler ve hayal kırıklıkları yanında kendisine kazandırdığı devlet görgüsü
ve eserlerine sağladığı ilk elden malzeme ve bâkir bilgiler bakımından hal
tercümesinde hususi bir yer tutmaktadır. 1892’de Sadâret Mektûbî Kalemi’ne alınan İbnülemin, buradaki başarısı dolayısıyla 1895 yılında Teftîş-i
Islâhât Komisyonu başkâtipliğine getirilmiş, Mehmed Said Paşa’nın beşinci sadâretinde onun vaadlerine güvenerek yeniden Sadâret Mektûbî Kalemi’ne dönmüş, fakat vaadlerin hiçbiri gerçekleşmemiş, üstelik Eyâlât-ı
Mümtâze Kalemi’ne geri gönderilmek istenmiştir. İbnülemin bu durumları
gençlik hayatını zehirleyen sıkıntılar olarak ifade eder.
Gönderildiği eski vazifesine kırk gün gitmeyerek evine çekildikten sonra 1897 Martında yeniden döndüğü Sadâret Mektûbî Kalemi’nde geçen
zaman içinde türlü engellerle mücadele ederek sonunda aynı dairenin
müdür muavinliklerinden birini elde edebildi (3 Mayıs 1906). Az önce de
“ûlâ sınıf-ı sânîsi” rütbesine yükselmiş olmakla artık ricâl sınıfına girmiş
bulunuyordu. Said Paşa, yedinci defaki sadâretinde İbnülemin’i Sadâret
Mektûbî Kalemi’nin müdürlüğüne tayin etti (3 Ağustos 1908). Ancak bu tayinden hoşlanmayan ve fırsat kollamakta olan âmir ve rakiplerinin oyunu
ile Said Paşa sadâretten ayrılır ayrılmaz Bâbıâli’deki ilk memuriyet yeri olan, yeni adıyla Eyâlât-ı
Mümtâze ve Muhtâre Kalemi’ne bu defa müdür olarak getirildi (3 Eylül 1908). II. Meşrutiyet’ten
sonra birtakım ara hizmetler yanında çeşitli komisyonlarda üyelik ve temsilcilik görevleri de verilen İbnülemin, II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi üzerine Yıldız Sarayı evrakının tetkik ve
tasnifi ve birikmiş jurnallerin tasfiyesi işine memur edildi (29 Kasım 1911). Çalışmalara üç kişilik
bir komisyon olarak başlanmışken üyelerden birinin çekilmesi ve yeni komisyonlar kurulması
yolunda yapılan teşebbüslerin neticesiz kalması sonunda bu görev zamanla tamamen ona emanet edildi. Karmakarışık hale gelmiş 800 sandık dolusu evrakı büyük bir vukuf ve titizlikle elden
geçirerek şimdiki adı Başbakanlık Osmanlı Arşivi olan [günümüzde Cumhurbaşkanlığı Devlet
Arşivleri] Sadâret Hazîne-i Evrak Dairesi’ne teslim etti ve her türlü araştırmaya hazır mükemmel
bir arşiv teşkiline muvaffak oldu. Malzemesinin esasını ve en büyük kısmını bu mühim ve bâkir
arşivden alması bakımından Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar’ın meydana gelmesinde buradaki çalışmasının önemli payı bulunmaktadır.
II. Meşrutiyet’e yakın ve onu takip eden yıllardan itibaren ilmî hüviyetine yaraşır vazifelere lâyık
görülerek sadece Yıldız Sarayı evrakını incelemekle görevli komisyonla kalmayıp başka komisyon çalışmalarına da getirildi. I. Dünya Savaşı yılları İbnülemin’in yıldızının parladığı, kültür
hayatımız için mühim birçok çalışma içinde yer aldığı, bu yolda kendisine önemli işlerin havale edildiği bir devredir. Vakıflara ait sanat eserlerini kaybolmak ve yabancı diyarlara gitmekten
kurtarmak gayesiyle bir müze kurulması için dört üye ile birlikte sürdürdüğü büyük gayretler sonunda Süleymaniye Camii İmareti’nde Evkâf-ı İslâmiyye Müzesi’ni kurdu (27 Nisan 1914). Yerine
getirdiği hizmetlerden dolayı kendisine üçüncü rütbeden Osmanlı nişanı verildi. Savaş yılları
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içinde değişik zamanlarda İstanbul’a gelen ve müzeyi gezen Almanya
İmparatoru Wilhelm ve Avusturya-Macaristan İmparatoru-Macaristan Kralı Karl tarafından yüksek rütbeden birer madalya ile taltif edildi. 1916’da görevlendirildiği Muhâfaza-i Âsâr-ı Atîka Komisyonu’nda
millî eserlerin korunmasına dair lâyiha ve bununla ilgili nizamnâme
de onun kalemiyle son şeklini aldı. Şûrâ-yı Devlet ve Sadâret Dairesi’nde arşivlerin tanzimi için kurulmuş komisyonlarda sadâreti temsilen görüşlerini açıkladı. Rağbetsizlikten dolayı bir zamandan beri
yok olmaya yüz tuttuğunu gördüğü hat sanatını yaşatma çarelerini
düşünen İbnülemin, aynı zamanda tezhip ve klasik cilt sanatlarının
da ihyası gayesiyle, memleketteki istidatları bu sanatlara özendirecek
ve devlet desteğiyle eğitimini sağlayacak bir müessese olmak üzere
Medresetü’l-hattâtîn’in kurulmasına ön ayak oldu (31 Mayıs 1914).
Buranın idaresi de kendisinin içinde bulunduğu Evkāf-ı İslâmiyye
Müzesi yönetim kuruluna verildi (bk. Evkāf-ı Hümâyun Nezâretinin
Târihçe-i Teşkîlâtı, s. 236, 246). Evkāf-ı Hümâyun Nezâreti’nin tarihi ve nâzırlarının hal tercümesine dair orijinal eserin ortaya çıkmasındaki başarısından dolayı kendisine ikinci rütbeden Mecîdî nişanı
verildi (11 Nisan 1917). Nâdir ve değerli yazmaların baskılarını hazırlamak için kurulan Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi heyetinin en verimli
üyesi olarak divan şiirinin üç seçkin simasının divanlarının neşri işini üstlendi.
İdarî hayattaki geniş tecrübesi ve tarihî kültür birikimi dolayısıyla sadrazamların, nâzırların kendisinden görüş aldıkları İbnülemin, I. Dünya Savaşı’nın sona erdiği sıralarda başlayacak barış
müzakerelerinde devletin hak ve menfaatlerinin korunması ve barış antlaşması esaslarının belirlenmesi için 11 Kasım 1918’de Hariciye Nezâreti’nde, Harbiye Nezâreti adına müsteşar sıfatıyla
Miralay İsmet’in (İnönü) ve diğer nezâret müsteşarlarının da katıldığı fevkalâde komisyonda sadâret makamının temsilcisi olarak görevlendirildi.
Savaş sonunda Osmanlı Devleti’nin değişen siyasî ve idarî bünyesi içinde Eyâlât-ı Mümtâze
ve Muhtâre Dairesi’nin hükmü ve fonksiyonu kalmadığından buranın lağvedilmesiyle kıdem
ve mevkiine uygun bir makam olarak Bâbıâli Müdevvenât-ı Kānûniyye Dairesi müdürlüğüne
getirildi; bunun yanı sıra devletin resmî gazetesi Takvîm-i Vekāyi‘in müdürlüğü ile de görevlendirildikten başka, Eyâlât-ı Mümtâze ve Muhtâre Kalemi’nin başşehirde bulunan ahalisiyle ilgili
işlerinin barışın imzalanmasına kadar idaresi ve yürütülmesi yine kendi üstünde kaldı (26 Eylül
1921).
Galip devletlerin işgali altına girmiş Mütareke devri İstanbul’unda, İzmir’in işgal edildiği 15
Mayıs 1919 günü Fransız askerî makamlarınca, yarım asırdır oturmakta oldukları konaklarının
yirmi dört saat içinde boşaltılıp kendilerine tesliminin istenmesi üzerine evlerindeki tarihî eşyanın, zengin kitap ve gazete koleksiyonlarının çoğunu alamadan ailece yuvalarını terketmek
mecburiyetinde kalındı. Buldukları her şeyi talan eden, kıymetli tarihî evrakı yağmalamaktan,
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İbnülemin’in üzerine titrediği yazma eserleri, gazete ve mecmua
koleksiyonlarını parçalayıp tuvalette kullanmaktan dahi çekinmeyen işgalciler, aracılar konulup sürdürülen uzun temaslardan
sonra burayı terkettiklerinde bir buçuk yıl önce ayrıldıkları konağı
kapı ve pencerelerine varıncaya kadar sökülmüş, hemen hemen
dört duvardan ibaret kalmış halde buldular.
Devletin çöküşüyle birlikte Bâbıâli hükümeti son demlerini yaşarken yıllarca çeşitli engellemelerle karşılaşmış bulunan İbnülemin,
nihayet Bâbıâli’de en üst kademedeki vazifesi olan Dîvân-ı Hümâyun beylikçiliğine getirildi (1 Ağustos 1922). Bu son vazifesinde
olanca dirayetini ortaya koyan İbnülemin, başta “sah çekmek” gibi
bir müddetten beri buranın terkedilmiş bazı usul ve geleneklerini
yeniden yerleştirmeye muvaffak oldu. Ancak bu parlak memuriyeti, Anadolu millî hareketinin iradesi altına giren Bâbıâli’nin lağvı
ile 7 Kasım 1922’de sona erdi. Devlete otuz üç yıl boyunca verilmiş bir hizmet sonunda kendisine ve kardeşine cüzi bir mâzuliyet
maaşı bağlandığından ailece düştükleri maddî sıkıntı içinde bunaldıkları bir sırada kardeşi Ahmed Tevfik’i de kaybetti (3 Mayıs
1923). Bu arada İbnülemin’in, işsizlik ve geçim sıkıntısının kucağına düşmesine ve kardeşinin ölümünün getirdiği darbeyle inzivaya
çekilişine razı olmayan dostları, kendisinin haberi olmaksızın Düyûn-ı Umûmiyye İdaresi’nde
ona bir memuriyet buldular (22 Eylül 1923). İbnülemin, bu teşebbüsün başını çeken dostu Halil
Nihat’ın (Boztepe) yanı sıra orada bir araya geldiği Ahmed Hâşim, Fâzıl Ahmet (Aykaç) ve Hüseyin Dâniş gibi edebiyatçılarla yaptığı sohbetlerle biraz teselli buluyordu. Ancak çok geçmeden
Düyûn-ı Umûmiyye bütçesinde kısıtlanmaya gidilmesi üzerine tekrar işsiz kaldı (15 Mayıs 1924).
O sırada Maarif Vekâleti müsteşarı bulunan M. Fuad Köprülü, şahsına ve ilmine büyük saygı
duyduğu İbnülemin’in Vesâik-i Târîhiyye Tasnif Heyeti başkanlığına gelmesini sağladı (22 Mayıs
1924). İbnülemin burada, kendisinden önce Ali Emîrî Efendi’nin başkanlığında yapılan çalışmalara nisbetle daha mazbut ve sistemli bir düzen kurmaya muvaffak oldu. Selefinin padişahlara
göre yürüttüğü tasnif tarzı yerine müesseseleri esas alan ve kendi içinde kronolojik bir sıralama
getiren bu düzenlemede katalogları otuz cilt tutan 47.371 vesika elden geçirilip tasnif altına alındı.
20 Kasım 1923’te seçildiği Târîh-i Osmânî Encümeni üyeliğiyle birlikte, idare meclisi üyesi olduğu Evkāf-ı İslâmiyye Müzesi’ndeki hizmetlerini beraber yürütürken bu arada beşinci defa olarak yeniden müzenin başkanlığına seçildi (11 Ağustos 1925). Vesâik-i Târîhiyye Tasnif Heyeti’nin
bir müddet sonra Dârülfünun Edebiyat Fakültesi bünyesi içine alınarak ardından da Başvekâlet
Hazîne-i Evrak Dairesi’ne devredilip lağvolunmasıyla İbnülemin’in buradaki başkanlığı da sona
erdi (30 Nisan 1927). Ancak aradan fazla zaman geçmeden ad ve statü değişikliğiyle Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ne müdür olarak tayin edildi (26 Haziran 1927).

16 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Yeniden üye seçildiği Türk Tarih Encümeni, İbnülemin’in büyük çapta ilmî çalışma ve yayınları
için yeni bir sayfa açtı. İlmî vukufunu ortaya koyan eserlerini burada ardarda yayımlamaya başlar. Encümen, 15 Nisan 1931’de yerini Türk Tarih Cemiyeti’ne bıraktığı zaman üyelik dışında kaldı. Onun yerini 1935’te Türk Tarih Kurumu alırken de bir daha üye yapılmadı. Bununla beraber
1932’de toplanan Türk Tarih Kongresi sırasında hazırlanması kararlaştırılan “Türk Tarihinin Ana
Hatları” dizisi için kendisinden eski hat sanatımıza dair terkibî bir icmal yazması istendi. Üzerindeki son resmî memuriyet olan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi müdürlüğünden 1 Ağustos 1935’te
yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrıldı. 14 Nisan 1935’te annesini kaybeden İbnülemin, ertesi yıl
kendisine hac yolculuğu imkânı açmış olan Prenses Hatice Abbas Halim’in Kahire’den itibaren
eşliğinde hac farîzasını da yerine getirdi (İstanbul’dan hareketi, 23 Mart 1936).
Son vazifesinden cüzi bir emekli maaşı ile köşesine çekilen İbnülemin kendini, her biri namını
ayrı ayrı yâdettirecek büyük çaptaki eserlerini tamamlamaya verdi. Bu arada, müsteşrikler âlemindeki yaygın itibar ve şöhreti dolayısıyla yurt dışındaki ilmî kongrelere çağrıldı, bazı ilim cemiyetlerine üye yapıldı. 1934’te Londra’da toplanan Congrès Internationale des Sciences Anthropologiques et Ethnique’e davet edildi. Ancak maddî durumunun el vermemesi ve hiçbir resmî
merciden yardım görmemesi yüzünden katılamadı. Aynı kongrenin 1938’de Kopenhag’daki toplantısına da çağrıldığı halde yine aynı sebeplerle gitmesi mümkün olmadı.
Devrin Maarif vekili Hasan Âli Yücel, İbnülemin’le beraber İsmail Saib Sencer’i de Kütüphaneler
Tasnif İşleri ilmî müşavirliğiyle onurlandırdı. Bu arada Mısır Veliahdı Prens Mehmed Ali Tevfik’in daveti üzerine İstanbul’daki Türk ve İslâm Eserleri Müzesi benzeri bir müzenin tanzimi,
özellikle de buraya konulacak hat eserlerinin seçim ve tasnifi için Reîsülhattâtîn Kâmil Akdik
ile birlikte 29 Aralık 1939’da Kahire’ye gitti. Kendilerine tevdi edilen işi başarı ile gerçekleştirerek
19 Şubat 1940’ta İstanbul’a döndüler. Kütüphaneler ilmî müşavirliği bu defa, Maarif Vekâleti’nce
yayın hazırlıkları ilerlemekte olan İslâm Ansiklopedisi’nin ilmî müşavirliğine çevrilmişti. Bu arada eski dostu Bağdatlı İsmâil Paşa’nın basılmamış Hediyyetü’l-‘ârifîn esmâ’ü’l-mü’ellifîn ve âsârü’l-musannifîn adındaki Arapça büyük biyografi kāmusunun kontrol ve basımını üstlenerek iki
büyük cilt halinde yayıma hazırladı (I, İstanbul 1951 [Kilisli Rifat Bilge ile]; II, İstanbul 1955 [Avni
Aktuç ile]).
İlerleyen yaşı dolayısıyla, müze değerindeki kütüphanesinin ve emsalsiz hat koleksiyonunun
âkıbetini emin ellere teslim etmeyi düşünerek ölümünden sonra verilmek şartıyla İstanbul Üniversitesi’ne intikali için 1949’da gereken hukukî işlemleri tamamlamışken 1953’te bu şartı da kaldırıp sağlığında bunların üniversiteye mal olmasını gerçekleştirdi. Konağının barındırdığı müzelik eşyayı da aynı zamanda yine oraya bağışladı. 1953 yılı Martında İstanbul Üniversitesi’nce
şerefine düzenlenen büyük jübilede, bu zengin hazineyi milletin istifadesine açan örnek alınacak bağış jestine resmen teşekkür edildi. Tarihî konağını da İbnülemin Mahmud Kemal Yurdu
adı altında, İslâmî ilimler tahsil eden veya İslâmî terbiyeye sahip talebeyi barındıracak bir yurt
olarak kullanılmak üzere, mevcut yapısına dokunulmayıp aynen korunması şartıyla İbnülemin
Mahmud Kemal İnal Vakfı’na bağışladı.
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Bütün canlılığı ile ayakta kalan zihnî melekelerine ve sarsılmaz gayretine mukabil yaşlılığının son on yılında üst
üste gelen rahatsızlıklarla bedeni gittikçe çöken İbnülemin
bir ameliyat sonrasında 24 Mayıs 1957’de vefat etti. Seksen
altı yıllık bir ömrü sadece öğrenmek, araştırmak, yazmak ve
memlekete hizmet vermekle geçiren, arkasında âbide çapında eserler bırakan İbnülemin’in göçüşü, başta üniversite
ve basın olmak üzere bütün fikir ve ilim dünyasında büyük
bir teessürle karşılandı. Babası, kardeşi ve annesinin yattığı
Merkez Efendi Kabristanı’nda 27 Mayıs 1957’de toprağa verilen İbnülemin’in ölümünün ertesi gününden başlayarak
basında hâtırası ve şahsiyetiyle ilgili çeşitli yazılar yer aldı.
Edebî, Fikrî ve İlmî Şahsiyeti
A) Şiirleri. Edebiyat ve yazı dünyasına girişi, devrinin
gençlerinin çoğu gibi şiir yolu ile olan İbnülemin Mahmud
Kemal, erken yaşta Mehmed Âkif’le birlikte ilk nazım denemelerine başlamış bulunuyordu. On iki-on üç yaşlarına
geldiğinde ifade ve teknikçe epey gelişmiş olmakla beraber
şiiri Mehmed Âkif gibi kendisi için tek saha olarak almadı.
Şekil ve muhtevaca zamanının yenilik modalarına iltifat
etmeyip eski şiirin izinde yürüyerek çoğu gazel tarzında
olan manzumeler meydana getirdi. Hersekli Ârif Hikmet
gibi üstatları örnek tuttu, o vaktin ünlülerinin şiirlerine
nazîreler söylemekten hoşlandı. Zaman zaman Nâlânî mahlasını kullandı. Şiirlerinde tem daima
aşk idi. Yılların akışı içinde kaleme aldığı manzumeler hacimlice bir şiir mecmuasını dolduracak
miktara ulaşmakla birlikte bunlara fazla değer vermedi. Bununla beraber ilmî çalışma ve araştırmalarının iyiden iyiye öne çıktığı zamanlarda da şiiri büsbütün bırakmadı. Sonraları mizacının
sevkiyle şiirde çok defa latife ve mizah vadisine yöneldi. Ayrıca tarihî ve biyografik eserlerinde,
fikrî yazılarında, konu arasına kendi kaleminden çıkma manzum parçalarla müdahaleler yapmaktan da hoşlanıyordu. Daha Millî Edebiyat akımı hız kazanmadan önce hece veznine ilgi gösteren İbnülemin’in bu vezinle yazdığı manzumeler de az değildir.
Manzumeleri arasında duygu ve dinî heyecan bakımından na‘tlarının en başta zikri gerekir. Fikrî
yazılarında ayrıca ifadesini bulduğu üzere Hz. Muhammed’e karşı derin bir sevgi duyan İbnülemin’in na‘tlarının büyük bir kısmı Hüseyin Sadettin Kaynak, Hüseyin Kâzım Uz ve Hâfız İsmail
Nisfet gibi zamanın ileri gelen mûsikişinasları tarafından bestelendi. Yakın arkadaşı Hüseyin
Vassâf’ın Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât’ına yazdığı takriz (İstanbul 1329, s. 3-6) ve bunun
içindeki manzum parça, onun Hz. Peygamber’e olan duygularının en kuvvetli olduğu kadar en
güzel ifadesini verir. Bunlardan başka bestelenmiş ilâhileri ve diğer bazı manzumeleri de vardır.
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Dağınık olan şiirlerinden elinde kalabilenleri Mevzun Sözler adıyla bir araya getirdiyse de bastıramadı. Şair Tâhir Selâm’ın (ö. 1844) bir gazelinin görebildikleri iki beytine şair arkadaşlarıyla
beraber söyledikleri on dokuz nazîreyi Gülzâr-ı Nezâir adı altında topladı (İÜ Ktp., İbnülemin, nr.
3453). İbnülemin’in tasavvufî bir kıtasına Feyzü’l-Kemâl ve bir na‘tına da Mir’âtü’l-Kemâl adıyla
Hüseyin Vassâf tarafından etraflı birer şerh yazılmıştır.
B) Basın Hayatına Giriş. İlk Yazıları - İlk Eserleri. İbnülemin, erken yaşlarından itibaren şiire
başlamış olmakla beraber basında imzasının görünmesi bu yoldan olmadı. Onun yazı ve basın
hayatına girişi gazetedeki yazıları iledir. İlk basılı yazısı “Ömr-i Beşer” adlı uzunca bir makaledir
(Tarîk, nr. 2129, 7 Receb 1307 / 27 Şubat 1890). Bu ilk yazıyı aynı gazetede “Ticaret ve Erbâb-ı Ticâret” ve “Hulâsa-i Zirâat” adındaki hacimli makaleleri takip etti. Yazıları Tarîk gazetesiyle sınırlı
kalmayıp devrin muteber diğer basın organlarında da yer bulmakta gecikmedi. Basın dünyasına
girişinin sekizinci ayında artık devrin en önde gelen gazetesi Tercümân-ı Hakîkat’te idi. Oradaki
ilk yazısı, Irak’tan gönderilmiş bir okuyucu mektubuna cevap olarak yazdığı “Umrân-ı Irâk” adlı
makalesidir (Tercümân-ı Hakîkat, nr. 3691, 15 Rebîülevvel 1308 / 29 Ekim 1890). Kendisini gazeteye bağlayan ve devamlı yazma yolunu açan “Bir Hâlet-i Fizyolokiyenin İzahı” adlı ikinci yazısı
oldu (a.g.e., nr. 3736, 20 Cemâziyelevvel 1308 / 1 Ocak 1891). Gazetenin tertiplediği bir anket dolayısıyla kaleme alınan bu yazı Ahmed Midhat Efendi ile kendi arasında karşılıklı bir yazışmayı
başlattı. Ahmed Midhat Efendi’den devamlı gördüğü takdir ve teşvik İbnülemin’i onun gazetesine iyiden iyiye bağlar. Tarîk ve Mürüvvet’e de yazmakla beraber Tercümân-ı Hakîkat böylece
İbnülemin’in en fazla yazı yazdığı gazete oldu. Önceleri makale ve kitapçıklarından bazılarına
Emin Paşazâde Mahmud Kemal diye imza atmakta iken daha sonra isminin başına İbnülemin
künyesini koydu ve o zamandan itibaren bu künye ile meşhur oldu.
Ahlâk, terbiye, iktisat ve mûsiki gibi bahisleri ele alan İbnülemin’in, ansiklopedik mahiyetteki
birkaçı bir tarafa bırakılırsa yazılarında sosyal konular ağır basmakta idi. İslâm’ın çalışma ve
başkalarına faydalı olma prensibinden hareketle bir çalışma ahlâkını temellendirmeye gayret
eden İbnülemin’in “Hulâsa-i Ticâret”, “Hulâsa-i Zirâat”, “Umrân-ı Irâk”, “Reddiye”, “Sa‘y ü Gayret”, “Atâlet Mûcib-i Mazarrattır”, “İhtiyaçtan Kurtulmak Kabil mi?”, “Tesviye-i İhtiyaç”, “Sanat
ve Maarif Bâis-i Servettir”, “Ekālîmin İnsan Üzerindeki Tesiri” adlı makaleleri hep bu felsefe etrafında toplanır. Bunları Sa‘y-i Beşer adıyla bir kitapta bir araya getirdiyse de bastıramadı.
İLK ESERLERİ
1. Hulâsa-i Zirâat (İstanbul 1307). İlkin makale olarak yayımlandıktan sonra aynı yıl kitap haline
getirilen eserde bir ülkenin kalkınmasındaki rolü üzerinde durduğu ziraatın Türkiye’deki durumunu ele alır. Babasının Kozan mutasarrıfı iken Çukurova’da numune çiftliği kurarak bir pilot
bölge olmak üzere uyguladığı fennî usullerle nasıl verimli neticeler elde edildiğini açıklar.
2. Ravzatü’l-Kemâl (İstanbul 1308). Çok genç yaşta olmasına rağmen Doğu ve İslâmî kaynaklı
kültürünün zenginliğini gösteren eser deneme tarzı yazılardan meydana gelir.
3. Ahlâk (İstanbul 1308). Tercümân-ı Hakîkat ve Mürüvvet gazetelerine yazdığı makaleleri topladığı küçük hacimli bir kitaptır.
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4. Eser-i Kâmil Paşa (İstanbul 1308). Kitapta, Yûsuf Kâmil Paşa’nın hal tercümesinin yanı sıra (s.
7-26) resmî bazı yazıları ile elde kalan resmî, hususi mektup ve şiirlerinden derlenmiş örnekler
yer almaktadır.
5. Hulâsa-i Ticâret (İstanbul 1309). Önce “Ticaret ve Erbâb-ı Ticâret” başlığı altında uzun bir makale olarak yayımlanan bu risâlede ziraat gibi ticaretin de insanların refah ve saadetindeki yeri
ve ülke kalkınmasındaki rolü meselesini işleyerek ticaretin memleketimizde ilerleme ve gelişmesi hakkındaki düşünce ve tekliflerini açıklar.
6. Menâfiu’s-savm (İstanbul 1309). Orucun fazilet ve faydalarını İslâmî ahkâma dayanarak anlatan küçük bir risâledir.
7. Feyz-i Cevâd. İbnülemin, ilk eserleriyle tarihî-biyografik çalışmalara geçiş devresi arasında yer
alan, Sadrazam Ahmed Cevad Paşa’ya ithafen 1894’te kaleme aldığı, muhtevası ve kendisinin
kültür birikimi bakımından ilgi çekici özelliği olan bu eserinde onun Târîh-i Askerî-Osmanî müellifi olmak sıfatını da göz önünde tutarak askerlik, savaş ve savaş tarihiyle ilgili konulara ağırlık
vermiş, adalet anlayışı yönünden İslâm medeniyetinin Batı’ya olan üstünlüğünü açıklayan bir
önsözden sonra ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların devletler hukuku bakımından çözümlenmesi, savaş hukuku, harp esirlerinin hukukî ve insanî statüsü, diplomasi, mütareke ve sulh prensipleri gibi konularla insan saadeti, cihad, vatan, asker kavramları üzerinde durur. “Târîh-i Askerî-i Osmâniyyeye Bir Nazar”, “Devlet-i Osmâniyye”, “Osmanlı Askeri” başlıklı fasılları ise esere
tarihî bir renk verir. Kitap İbnülemin’in bir “cihâdiye” manzumesiyle sona ermektedir. Orta boy
206 sayfalık eserin, nefis bir ciltle özel surette hazırlatılıp İbnülemin tarafından Cevad Paşa’ya
takdim edilmiş yazma nüshası İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi’ndedir (Cevad Paşa, nr.
512).
C) Roman ve Hikâye Yazarlığı - Edebiyat Üzerine Yazıları. İbnülemin’in yazı faaliyeti bir müddet sonra Selânik basınına da açıldı. Bir yandan İstanbul’daki gazetelere yazarken bir yandan
da Selânik’in başta gelen yayın organlarından Asır gazetesiyle edebî Mütâlaa dergisine yazılar
yetiştiriyordu. Selânik basını sansürün baskısından oldukça uzak kalabildiği için zamanın diğer
bazı yazar ve edebiyatçıları gibi bir kısım yazılarını oraya göndermeyi tercih etmekteydi. Tercümân-ı Hakîkat’e yeniden döndüğü 1895 yılı Aralığının sonlarına doğru Asır gazetesinde de
imzası görülmeye başlanan İbnülemin, 1896 Ağustosundan itibaren artık Mütâlaa’nın da yazar
kadrosu içindeydi. Ayrıca Mehmed Âkif gibi arkadaşlarıyla beraber önceki kadrosu yerine idaresini ele aldıkları edebiyat ve fikir dergisi Resimli Gazete’de makaleler yazıyordu. Bu devredeki
kalem faaliyeti, onun fikrî şahsiyetini aksettirmesi kadar roman ve hikâye yazarlığına açılan edebiyatçı tarafını da ortaya çıkarmaktaydı. Bu türe giren eserlerinde sürükleyici ve başarılı bir tahkiye kabiliyeti gösteren İbnülemin, ilkin Sabîh adlı tarihî romanla işe başlayıp daha sonra hissî
konular seçerek göz yaşı döktürecek durum ve halleri işlemekten hoşlandığı roman ve hikâyelere
yöneldi ve şu eserleri meydana getirdi:
1. Sabîh. Târihe Müstenid Hikâye (Selânik 1316). Nâmık Kemal’in Cezmi’sini örnek alan bu roman,
üstün meziyetleriyle Halife Velîd b. Abdülmelik’in gözdesi olan Sabîh’in yüksek bir vazife verilip

20 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

yanına gönderildiği Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim’in Asya içindeki fetihlerine katılarak gösterdiği büyük yararlılıklarla süren maceralarını ve ideal yolunda başına gelenleri anlatır. Ahlâkî ve fikrî meziyetlerini idealize ettiği kahramanının şahsında genç İbnülemin’in
kendisinden akseden bazı benzerlikler hissedilir. Asır gazetesinde
1895-1896 yıllarında beş ayı aşkın bir süre tefrika edildikten sonra
1899 yılı başında yine Selânik’te kitap olarak basıldı. İbnülemin, bu
baskıda bazı parçaları sansür tarafından çıkarılan eserin hikâye değil bir ihtilâl beyannâmesi olduğu, her sayfasında halkı ihtilâle davet
ettiği yolunda bir jurnal üzerine toplatılan nüshalarının imha edildiğini anlatır. Uyandırdığı ilgi dolayısıyla o vaktin tanınmış edebiyatçılarından Fazlı Necib, tefrikası biter bitmez eser hakkında aynı
gazetede ardarda yazılar yazar. İbnülemin de romanının başından
geçen macerayı ve onda neyi anlatmak istediğini daha sonra bir yazı
ile açıklar (“Sabîh’in Tercüme-i Hâli”, Mir’ât-ı Maârif, nr. 4, 8 Safer
1327 / 1 Mart 1909, s. 44-48).
2. Bir Yetimin Sergüzeşti. Romanla büyük hikâye arasındaki bu eserde, yetim bir çocuğun akrabaları tarafından ellerinden her şeyi alınarak annesiyle birlikte sefalet
içinde sürüklenirken iyilik sever bir insanın onlara sahip çıkması ile nasıl mesut bir hayata kavuştukları hissî sahneler içinden çok dokunaklı bir tarzda nakledilir. Mütâlaa dergisinde 1896
Aralık sonu ile 1897 Şubat ayı arasında tefrika edilmiştir.
3. Rahşan. Devrin göz yaşı edebiyatına yeni ve çok kuvvetli bir örnek katan bu hissî roman, sadece zenginliğe değer veren bir anne ve babanın kızları Rahşan’ı sevdiğinden vazgeçirtip paralı
biriyle evlenmeye zorlamalarının nasıl bir son getirdiğini çok acıklı sahneler içinden hikâye eder.
İbnülemin’in kendi hayat çevresinden bazı sahnelerin akis bulduğu eserde, Sadrazam Said Paşa’nın kızı ile evlenme ümitlerinin derin bir hayal kırıklığı ile sona erişinden gelme iç sızısı kendini hissettirmektedir. Asır gazetesinde 1897 Ağustosunda başlayıp 1898 Martına kadar süren bir
tefrika halinde yayımlanmıştır.
Merhamet duygusunu işleyen “Yetîm-i Alîl” adlı hikâyesiyle de (Resimli Gazete, nr. 64, 10 Şevval
1315 / 13 Mart 1898, s. 764-765) hissî eserler çizgisini devam ettiren İbnülemin, saf Türkçe ile
yazdığı “Türkçe: Köy ve Köylüler” (a.g.e., nr. 50, 10 Safer 1316 / 30 Haziran 1898, s. 1055-1057) adlı
romantik bir deneme yazısıyla roman ve hikâye vadisini terkeder. 1895-1898 yılları İbnülemin’in
edebiyatla ilgili konuları ele aldığı “Edebiyat” (edebiyatla ahlâk arasındaki münasebet, edebiyatın
ahlâkî vazifesi), “Âsâr-ı Eslâf” (eslâfın bıraktığı kültür mirasından ne yolda istifade etmek gerektiği), “Îzâh-ı Maksad” (aynı konunun devamı), “Takdir ve Beyân-ı Mütâlaa” (Nef‘î’ye dair), “Ben
... Dîrîğ Bedbahtım” (dekadanlıkla itham edilen Servet-i Fünûncular’la alay tarzında), “Hüsn ü
Aşk’a Dair”, “Musâhabe” (Télémaque tercümeleri hakkında), “Âsâr-ı Muhallede” ve “Eser-Müessir” (esas alınmak gereken şeyin eser sahibi değil doğrudan doğruya eserin kendisi olduğu) gibi
yazılarını da beraberinde getirir.
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sanlığa ve medeniyete olan hizmetini göstermek gibi bütün benliğiyle benimsediği bir davada
yazı yazmaları ve efkârıumûmiyeyi aydınlatmaları gereken salâhiyet sahiplerini kendilerinden
beklenen bir gayret içinde görmediğini ifade eden İbnülemin bu işin kendisine bir misyon olarak
nasıl teveccüh ettiğini şöyle anlatır: “Âlem-i matbûatta mesâil-i dîniyye ve maârif-i İslâmiyye’ye
dair bir bahs-i mühim açılıp da bu yolda îrâd-ı makāle lüzum görüldüğü zaman himmet benim
gibi aceze-i ümmete kalıyor” (“Medeniyet-i Sahîha”, Tercümân-ı Hakîkat, nr. 998-6198, 11 Rebîülevvel 1316 / 30 Temmuz 1898).
Yerine oturmuş bir düşünce sistemiyle İslâm dini ve medeniyetine dikkat çekici bakışlar getiren bu yazılarında, İslâmiyet’in akıl ve bilgiye dayanan ve sadece ona itibar eden bir din olmak
sıfatıyla kendisinin doğuşu ile gerçekliğini yitiren kendinden önceki dinler ve o zamana kadar
içinde yüzdüğü bâtıllar arasından sıyrılarak insanlığa nasıl saadet ve aydınlık getirdiğini anlatıp sinesinden, “Eğer dünyada bir dine bağlanacak olsaydım tereddütsüz İslâm’ı kabul ederdim”
diyen mütefekkirler de çıkarabilmiş olan hıristiyan Batı’ya ve günümüz insanına dinimizi derin
gerçekleriyle öğretmenin, din ve inançları ne olursa olsun hakikati arayanlara kılavuzluk ederek
yardımcı olmanın farz-ı ayın derecesinde bir vazife olduğu üzerinde durur (“Dîn-i İslâm”).

D) İslâm Mütefekkiri ve Ahlâkçısı. 1895 yılı Aralık ayı başında Tercümân-ı Hakîkat’teki yazılarına tekrar dönen İbnülemin’in bu tarihten itibaren yazı hayatının ikinci devresi başlar. Bu
devrenin ilk yazısı olarak çıkan “İslâmiyet, Mârifet” başlıklı makalesi (Tercümân-ı Hakîkat, nr.
43-5247, 22 Cemâziyelâhir 1313 / 9 Aralık 1895) ve bunu takip eden İslâm dini, medeniyeti ve
ahlâkı hakkında düşüncelerini ortaya koyan diğer yazıları İbnülemin’in İslâm dininin yüceliğini,
ahlâkî, medenî ve insanî değerleriyle anlatma ve savunma misyonunu üzerine almış bir yazar
ve mütefekkir olarak doğuşunun habercisi oldu. Başta Tercümân-ı Hakîkat olmak üzere gazete
ve dergilerde 1895’ten 1900’e kadar devam eden bu yazılarında İbnülemin’in çıkış noktası, İslâmiyet’in terakkiye mâni olduğu yolundaki görüşün bâtıllığını gözler önüne sermek, kendinden
önceki dinlere nisbetle medeniyete ve insanlık âlemine ne gibi değerler kazandırmış olduğunu
ortaya koymaktır.
Üzerine aldığı bu davanın ilk yazısı ve öncüsü olan “İslâmiyet, Mârifet”ten başlayarak devamlı
takdirle karşılanan, çeşitli okuyucu mektupları ile tebrik edilen ve aynı zamanda devrin önde gelen İslâmî otoritelerinin gittikçe ilgisini üzerlerinde toplayan bu yazılarda kendisini göstermekte
olan bu İslâm mütefekkiri hüviyeti, aynı zamanda onun bütün hayatına hâkim olmuş bulunan
bir İslâm ahlâkçısı olma yönünü de tam açıklığı ile meydana çıkarmaktadır. İslâm dininin in-
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İbnülemin, Kur’ân-ı Kerîm’in mevcut tefsirlerinin şimdiki asrın ihtiyacı ile mütenasip bulunmadığını, günümüze göre bir Türkçe tefsirin meydana getirilmesine büyük bir lüzum olduğuna
ehemmiyetle işaret ederek böyle bir tefsirin, Avrupalı araştırmacıların İslâm âlimleri derecesinde
Kur’ân-ı Kerîm’in derinliklerine vukufları mümkün olamadığından onlara da sağlayacağı fayda
dolayısıyla neticede Avrupalılar’ın geniş ölçüde istifadesini mümkün kılacağını belirtir (“İslâmiyet, Mârifet”). Bu makalesinden dolayı hakkındaki bir tebrik yazısına verdiği cevapta yazılarının
gördüğü ilgi ve teşvikten aldığı cesaretle bundan böyle de kalemini bu yolda kullanacağını vaad
eder (a.g.e., nr. 49-5253, 28 Cemâziyelâhir 1313 / 15 Aralık 1895).
Bilhassa ramazanlarda sıklaştırdığı bu yazı silsilesi içinde “İslâmiyet, Mârifet”ten başlayarak “Âlem-i İslâmiyyet”, “Dîn-i İslâm”, “Hayrü’n-nâs men yenfau’n-nâs”, “Hel yestevi’llezine
ya‘lemûne vellezine lâ ya‘lemûn”, “Medeniyyet-i Sahîha”, “Bir Mektub-Fezâil-i İslâm”, “İslâm”,
“Garb Mektubu”, “Fezâil-i İslâmiyye ve Üç Yüz Bin Nüfusun İhtidâsı”, “Şehr-i Ramazan”, “Aleyke’s-selâm Ey Nebiyyü’l-verâ”, “İltizâm-ı Hasenât ve İsti‘dâ-yı Merhamet”, “Nizâm-ı İlâhiyye”,
“Terbiye-i Esâsiyye”, “Dîn-i Hak” gibi makaleleri arasında “Medeniyyet-i Sahîha” ile “Terbiye-i
Esâsiyye”, onun İslâm’ın yüceliği ve faziletleriyle ilgili görüşlerini en toplu şekilde aksettirdikleri
kadar, uyandırdıkları büyük ilgi ve takdir dolayısıyla da özellikle zikredilmeyi gerektirir.
İbnülemin, Fâtih dersiâmlarından (daha sonra şeyhülislâm) Mûsâ Kâzım Efendi’ye hitaben,
onun “Medeniyyet-i Sahîha-Diyânet-i Sahîha” adlı yazısı dolayısıyla (a.g.e., 7 Rebîülevvel 1316
/ 26 Temmuz 1898) yüksek makam sahibi bir şahsiyetin emri ve isteği üzerine kaleme aldığını
bildirdiği “Medeniyyet-i Sahîha” adlı makalesinde (a.g.e., nr. 998-6198, 11 Rebîülevvel 1316 / 30
Temmuz 1898), Mûsâ Kâzım Efendi’nin düşüncelerine paralel olarak kendi görüşlerini geliştirip
bundan önceki yazılarında olduğu gibi sonraki yazılarında da ifade ettiği bir medeniyet felsefesinin esaslarını ortaya koyar. İbnülemin burada, “medeniyyet-i zâhire” (medeniyyet-i kâzibe) ve
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“medeniyyet-i sahîha” (medeniyyet-i hakîka) yahut “medeniyyet-i bâtına” olmak üzere iki ayrı medeniyet tipinin varlığını bahis konusu etmektedir. Ona
göre medeniyyet-i zâhire, teknik ve sanayiin meydana getirdiği birtakım göz
kamaştıran görünüşleri sergiler. Ancak bu medeniyet tarzı mânevî değer ve
faziletlerden mahrum, insanların refah ve saadetten aynı şekilde faydalanamadığı, bir kısmının açlıktan öldüğü veya intihar ettiği, işsizlerin yoksulluk
içinde kıvrandığı ve insanı yücelten ahlâkî değerlerin mevcut olmayışı neticesi en başta cinayet işlemek gibi kötü fiil ve yollara düşülen bir sistemdir.
Medeniyyet-i sahîha ise din, ahlâk, adalet gibi üstün mânevî değerlere sahip,
insanlara her türlü saadet ve refahın sebep ve şartlarını sağlamayı gaye edinmiş bir medeniyettir. Bu medeniyet, insanlara maddî ve mânevî saadetlerini kazandırma yolunda birbirlerine yardım ve merhamet etmek, her hususta adalet, başkalarının hakkını çiğnememek, kendi menfaati için umumun
menfaatine zarar vermemek, nefsânî hazlar uğruna insanî meziyetleri feda
etmemek, vicdanı her şeyin üstünde bir hakem olarak kabul etmek, Allah’ın
rızâsını kazandıracak hayırlı işlerde bulunmak gibi ahlâkî güzellik ve erdemlerin hâkim olduğu bir medeniyettir. Allah’ın emrettiklerini yerine getirmek, menettiklerinden
ise kaçınmak suretiyle kazanılan bu erdemlerin, bütün ahlâkî güzelliklerin temeli ve kaynağı
dindir. Bütün bunlar hak din sayesinde meydana gelir. Daha sonraki yıllarda bu konuda son
hüküm olarak şöyle der: “Tarihin kesin delillerle ortaya koyduğu ve ispat ettiği hakikat, beşeriyetin tekâmülü ve medeniyyet-i hakîkiyyenin vücut buluşunun İslâmiyet’in gelişiyle mümkün
olduğudur” (“Sabîh’in Tercüme-i Hâli”, Mir’ât-ı Maârif, nr. 4, 8 Safer 1327 / 1 Mart 1909, s. 44-45).
İslâm’ı esas alan bu medeniyet görüşü etrafında toplanan diğer düşünceler de şöyledir: “Hak ve
hakikat ne ise onu görmek ve göstermektir” diye tarif ettiği mârifet onun temelini teşkil eder
(“Fezâil-i İslâmiyye”). İslâm dini mârifet ve fazilet üzerine kurulu olduğundan mârifete itibar
edilmekle dine de riayet edilmiş olur. Buna göre insaniyet mârifet ve faziletle kāim, diyanet de
mârifetle dâimdir (“Garb Mektubu”). Netice itibariyle ahlâkî erdem ve güzelliklerin temeli dindedir. Hakikî saadet de ahlâk güzelliğiyle kāimdir; Allah’ın rızâsı ahlâkın güzelliğiyle kazanılabilir.
Medeniyet ve ahlâkî değerler maariften doğmuştur. Bilgiyi, aydınlanmayı ve çalışmayı emreden
İslâm, bu bakımdan getirdiği disiplinle öbür dinlerin çok üstünde olduğu gibi insanları öğrenme
ve çalışmaya memur kılmakla hem ferdin hem toplumun refah, saadet ve yükselme şartlarını sağlama yolunu da açık tutmuştur. İslâm dünyasında onun doğrultusuna girmeyenler geri
kalmışlar, bilgi ve çalışmanın getireceği nimetlerden nasip alamamışlardır. Müslüman ülkeler,
İslâm’ın bu disiplinine sadık kaldıkları zamanlarda medeniyet ve refaha yükselmişler, onu ihmal
ettiklerinde de gerilemişlerdir. Geri kalma, yüce dinin kendisinden kaynaklanmayıp onun emir
ve hedeflerinden uzak kalmanın bir neticesidir.
İbnülemin, “medeniyyet-i sahîha” diye adlandırdığı İslâm din ve medeniyetinin bu yönüne çeşitli yazılarında sadece temas etmekle kalmayıp başta “Hayrü’n-nâs men yenfau’n-nâs” olmak
üzere (Tercümân-ı Hakîkat ve Musavver Servet-i Fünûn Girid Muhtacînine İâne Nüsha-i Fev24 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

kalâdesi, 1315, s. 143-145) “Teâvün-Tenâsur” (Resimli Gazete, Girid fevkalâde nüshası, 1315, s. 163-164), “İltizâm-ı Hasenât ve İstidâ-yı Merhamet”
(Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1522-6722, 8 Ramazan 1317 / 9 Ocak 1900), “Nef‘-i
Nâs” (Beyânülhak, nr. 37, 23 Receb 1327 / 10 Ağustos 1909, s. 846-847),
“Vazîfe-i İnsâniyye” (a.g.e., nr. 38, 30 Receb 1327 / 17 Ağustos 1909, s. 864865) gibi makalelerinde çok daha geniş şekilde yer vermektedir. Bu düşünce sistemi içindeki makalelerinin en hacimlisi olan “Terbiye-i Esâsiyye”de
(Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1532-6732, 20 Ramazan 1317 / 21 Ocak 1900) İbnülemin, medeniyet icabı diye gösteriş vesilesi olarak bir moda halinde almış yürümüş yabancı mürebbiye tutma meselesini etraflı bir tahlilden geçirerek müslüman çocuklarının terbiyesinin hıristiyan ülkelerinden gelmiş
kadınların eline bırakılmasındaki mahzurları ele alır. İbnülemin, sağlam
bir İslâmî terbiye görmeden çocuğu Frenk âdetlerine göre yönlendiren bir
terbiye vermenin onu bir Frenk olarak yetiştirmek demek olacağını ifade
etmektedir. Büyük bir takdirle karşılanan makale kuvvetli bir akis uyandırmış, zamanın tanınmış doktorlarından Necmeddin Ârif’in yanı sıra Fâik
Reşad gibi şahsiyetler yayımlandığı gazeteye tebrik yazıları göndermişlerdir.
II. Meşrutiyet devrine gelindiğinde İslâmî görüş etrafında bir müddet daha devam ettirdiği yazılarında, daha önceki düşünceleri dışında yeni bir unsur olarak İslâmiyet’in hürriyete verdiği değer meselesinin yer aldığı görülür. İbnülemin’in hürriyet kavramına İslâmî yönden yaptığı
yorum, politik olmaktan çok vicdanî ve ahlâkî değerlerle adalet ve insana saygı düşüncesine
dayanmaktadır. Onun bu görüşleri, devrin diğer kalem sahiplerinin politik merkezli düşüncelerinden farklı ve onlardan ileri bir seviyededir.
İbnülemin bu devrede İslâmî yazılarını arada Mir’ât-ı Maârif, Cerîde-i Sûfiyye gibi dergilere de
vermekle beraber özellikle Beyânülhak dergisinde, fakat belirli bir süre için kaleme aldı. Derginin
15-38. sayıları arasında “Hak”, “Bekā Din ile Kāimdir”, “İdâre-i Meşrûta”, “Amel”, “Vazîfe-i İslâm”,
“Mârifet-Din”, “İttihâd-ı Kulûb”, “Serbestî-i Mezâhib”, “Lâ musîbete a‘zam mine’l-cehl”, “Cezâ-yı
Amel”, “Selâmet, İltizâm-ı Hakîkattedir”, “Ehemm-i Umûr”, “Hürriyyet”, “Nef‘-i Nâs”, “Vazîfe-i
İnsâniyye” adlı makaleleri yayımlandı.
İbnülemin, bu yazılarından başka 1896-1897 yılları arasında Arap edebiyatının ve İslâmî edebiyatın Arap dili ile olan bazı klasik eserlerini tanıtmaya ve değerlendirmeye çalıştığı gibi özellikle de Arapça’dan istifade, kültür ve edebiyat dili olarak Arapça’nın lüzumu meselesi üzerinde
ehemmiyetle durmaktaydı. Böylece bir müddet sonra başta Hacı İbrâhim Efendi ve Hüseyin
Cahit (Yalçın) gibi düşünce ve kalem erbabı arasında cereyan edecek, Arap dili ve ona bağlı kültürün gerekliliği hususunun karşı tarafça toptan inkâr zeminine götürüleceği bir münakaşanın
kapısını bu yazılarla aralamış oluyordu. İslâm medeniyeti ve ahlâkının yüceliği konusunda yürüttüğü misyonun II. Meşrutiyet sonrası ortaya çıkan Sırât-ı Müstakîm, İslâm Mecmuası gibi
yayın organlarında, İslâm ilâhiyyâtında ihtisaslaşmış ve sayıları çoğalmakta olan salâhiyetli kalemler tarafından temsil edilmekte olduğunu gören İbnülemin, bu sahayı artık onlara bırakarak
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bundan böyle kendini yazı ve fikir hayatının esas merkezi haline
gelecek olan biyografi ve tarih çalışmalarına verir.
İslâmî konulardaki önemli yazıları ve kültürümüzün çeşitli konuları etrafında dolaşan diğer makaleleri İbnülemin’e henüz genç yaşında iken itibar ve şöhret sağlamıştı. Devrin basınında, onun kalem kudretini tasdik eden çevrelerce daha o yıllarda kendisinden
“edîb-i şehîr” unvanıyla söz edilmekteydi. Geçmişin gazete ve dergi
koleksiyonlarında dağınık vaziyette kalmış yazılarının vaktiyle ortaya koyduğu İslâm mütefekkiri hüviyeti, daha sonraki yıllarda öne
çıkan biyografi çalışmaları dolayısıyla gölgelenip perdelenmiş, bir
devrin alkışladığı İslâmî konudaki yazılar kitap haline gelemediği
için bir müddet sonra unutulmuştur. Memleketimizde diğer sahalarda olduğu gibi günümüzde fikir tarihiyle ilgili araştırmalarda,
araya büyük zaman mesafesi girmiş bulunan gazete ve dergi koleksiyonlarına gidilmek yerine kolay erişilebildiği için sadece kitap
halindeki hazır malzemeye müracaat olunmakla yetinildiğinden
İbnülemin’in İslâm mütefekkiri ve ahlâkçısı yönü, Türkiye’de İslâm
düşüncesi ve İslâmcılık konusunu işleyen çalışmaların meçhulü
kalmıştır. Sonraları “Kemâlü’l-makāl” adı altında bir araya getirmek
istediği makalelerini bir kitap halinde yayımlamaya imkân bulamaması, ayrıca biyografi âlimi olarak ağır basan hüviyetinin çok öne geçmesi, o zamanki yazılarını Külliyyât-ı Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım: Dinî, İçtimaî Makaleler adıyla (İstanbul 1336) kitap haline
getirebilmiş olan fikir yoldaşı ve ele aldıkları meselelerle aralarında paralellikler bulunan Hüseyin Kâzım gibi onun bu çeşit araştırmalarda hak ettiği yeri alabilmesini engellemiştir.
E) Biyografi ve Tarih Yazıcılığı. Devrinin ve çevresinin insanlarının bir bir hayattan çekilmekte
oluşu, müesseselerde ve cemiyet yaşayışında şahidi olduğu büyük ve hızlı değişme, geçmiş zamana, tanınmış simalara duyduğu merak, İbnülemin’in ilgisini biyografi ve ona bağlı olarak tarih
sahasına yöneltmiştir. Bunun ilk işareti, 1891’de yayımladığı Eser-i Kâmil Paşa adındaki küçük
kitabından gelir. Burada hâtırasına ailece büyük bir saygı ile bağlı oldukları Kâmil Paşa’nın hayatına dair ayırdığı sayfalar, kendisinin bilinebilen ilk biyografi denemesini müjdelerken onun
Mercan yangınından artakalmış ve sonradan ele geçmiş evrakını bu eserde yayımlayışı da tarihî
vesikalar derleme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalarının habercisi olur. 1897 yılında tertibine başladığı “Hutût-ı Meşâhîr Mecmuası” ile bu tarafı artık iyiden iyiye kendini göstermeye başlar. Bu hacimli deftere, geleceğe bir yâdigâr ve hâtıra olmak üzere zamanının tanınmış şahsiyetlerinden el yazıları ile duygu ve düşüncelerinden bazı şeyler yazmalarını isterken tarihe hizmet
gayesi yanında ileride onların hal tercümeleri için işe yarayacak malzeme toplamak düşüncesi
de arka planda hazır durur. Nitekim birkaç sene sonra defterinde yazıları olan bu kimselerden
resimleriyle birlikte bu defa doğrudan doğruya hal tercümelerini yazıp vermelerini istemekte
gecikmeyecektir.
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İbnülemin’in biyograf tarafını asıl ortaya koyan çalışma 1898’de yayımladığı “Meşâhîr-i Osmâniyye” makalesidir (Resimli Gazete, nr. 89, 90; 17 Receb 1316 / 2 Aralık 1898). Burada onun biyografi yazıcılığı konusunda nasıl bir mesafe almış olduğu, bu mesele etrafında zihninde olgunlaştırdığı düşüncelerin ne noktaya geldiği açıkça görülür. Fikir hayatı ve kültürümüzde eksikliğine
ehemmiyetle dikkatleri çekmek, bu hususta zihinlerde bir uyanış meydana getirmeye çalıştığı
biyografi yazıcılığına ne derece ihtiyacımız bulunduğunu, hal tercümesi alanındaki eser ve yazıların kendi kültürümüz yönünden ne gibi rolleri olduğunu etraflı bir şekilde açıklayan bu uzun
yazı, onun sonraki yıllarda meydana çıkacak biyografi çalışmalarını doğuran gaye ve istikametin bir beyannâmesi hükmündedir. Basılmasından bir yıl önce yazmayı tasarlamış olduğu aynı
addaki eserin önsözü olarak yazılan bu yazı, onun bu yolda bir ömür boyu sürecek çalışmalarını
idare eden, onlara yön veren temel ilke ve düşüncelerinin de bir anahtarını verir. “Meşâhîr-i
Osmâniyye”den başlayıp en son biyografi eserine kadar ardını bırakmadığı bir mesele olarak bu
konuda değişik yerlerde ve değişik zamanlarda söyledikleri topluca ele alındığında, onun altmış
yıl boyunca hayatının baş meşgalesi olmuş biyografi yazıcılığındaki esaslar ve buna hâkim olan
gaye ve felsefe aşağıdaki noktaları arzeder:
Her işinde “nef‘-i nâs ile hayrü’n-nâs” olmak (başkalarına yararlı olarak insanların hayırlısı safına
yükselmek) ilkesini hayatının değişmez gaye ve felsefesi kılmış olan İbnülemin’in hal tercümesi
yazıcılığına yaklaşımını ifade eden esas bu anlayış olmuştur. Toplumumuzda acı örnekleri hep
bilindiği üzere görülmektedir ki “erbâb-ı ma‘rifet” denilen seçkin ve erdemliler hal tercümeleri
yazılıp tesbit edilmediğinden zamanla unutulup gitmekte ve zamanla isimleri bile hatırlanmaz
olurken gereği gibi biyografileri yazılıp kimliklerinin, yaptıklarının ve erdemlerinin çağdaşları
kadar ahlâf tarafından bilinmesine ve unutulmamasına hizmet etmekle eslâfa karşı yerine getirilmiş bir hayır ifade ettiği gibi bu aynı zamanda eslâfın gerçekleştirmiş olduğu hizmetler, temsil
ettiği erdemler bakımından onlar gibi olmak hevesini telkin etmek, ideal modeller teşkil etmek
gibi bir fonksiyon yönünden de ahlâfa karşı diğer bir hayır yerine getirmektir.
Bir nevi eslâf kültü İbnülemin’in biyografi çalışmalarını etrafında toplayan bir merkez olmuştur.
Eslâf ile bunun karşısında ahlâf İbnülemin’in biyografi yazıcılığında daima bir arada, biri diğerine bağlı iki ana kavram olarak yer almaktadır. Eslâf ve ahlâf kendilerine karşı bir sorumluluk
bulunulan iki kutup halindedir. Biyograf bu iki cepheye karşı bir sorumluluğu yerine getiren
kimsedir. Geçmişimizin mârifet ve erdem sahibi insanlarından gerek günümüzde yaşayanlar gerekse gelecektekiler için öğrenilecek, örnek alınacak çok şey vardır. Eslâf, toplum ve insanlığa
yaptığı hizmetler, ortaya koyduğu güzel ve faydalı eserler dolayısıyla kendilerine şükran borcu
bulunulan dünün seçkinleridir. Öte yandan “eslâf” namına şahsiyetleri ve erdemleri, hizmet ve
eserlerinin zihinleri açacak, seciyelerinin ve mânevî hayatlarının gelişmesine yardım edecek güzel örnekler olarak kendilerine bildirilmesi ve öğretilmesi yükümlü bulunulan bir ahlâf vardır.
Bir vakitler büyük hizmetler görmüş eslâfı unutulmuşluğa mahkûm etmemek, şahsiyetlerini ve
eserlerini değerlendirerek hâtıralarını bugünün ve geleceğin nesillerine taşımak her şeyden önce
kadir bilirlik denen bir erdem borcu, eslâfa karşı yükümlü olduğumuz etik bir vazifedir. Bir toplumun içinden mârifet ve erdem sahibi kişiler yetiştirmiş olması kadar toplumca onlara karşı gös-
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terilen değer bilirliğin derecesini de bir medeniyet ölçüsü sayan İbnülemin, kendisine hizmet etmiş seçkinlerine gösterdiği değer bilirliğin
o toplum ve onun fertleri için en büyük bir erdem olduğunu söyler.

(Dergâh Yayınları Arşivi)

İbnülemin, etik yönüyle üzerinde o kadar ısrarla durduğu biyografi işinin bizdeki durumunu ele alarak bu sahadaki zaafımıza işaret
ettikten sonra yapılması gereken zihniyet ve tutum değişikliği üzerinde durur. Onun çizdiği tablo şudur: Geçmiş asırlarda bazı müelliflerimizin ulemâ, meşâyih, şairler, hattatlar yanında vezirler, kaptan-ı
deryâlar gibi başka kesim ve sınıflardan meşhur kimselere dair tertip
ettikleri, daha sonra zeyilleri de yazılan umumi çerçevede biyografik eserler sayesinde milletimizin geçmişte yetiştirdiği şahsiyetlerden
bir kısmının varlığından haberdar olunabilmekteyse de bunlar o zamanlardaki mevcudu tam mânası ile tesbit etmek ve göstermekten
uzaktır. Hakikatte eslâftan bu eserlerin dışında kalmış pek çok sima
vardır. Hal tercümeleri zamanında kaydedilmediğinden birçoğunun
adları dahi kaybolup gitmiştir. Bundan dolayıdır ki bizim toplumumuza mahsus bir şey olarak “meşâhîr-i mechûle” diye paradoks bir
kavram ortaya çıkmıştır. Böylece hem meşhur hem bilinmez olmak
gibi birbiriyle uyuşmaz iki şey bizde aynı şahıs için bahis konusu olabilmektedir.

Tabakat, tezkire, sefîne, mecmûa-i terâcim gibi adlar altında ortaya konulmuş eski hal tercümesi
eserlerinin mahiyet ve yapısına bakılacak olursa gerçek mânası ile bir biyografide verilmesi şart
olan esas bilgiler, gözden kaçırılmaması gerekli dikkatler yerine bunlarda lafız sanatları ve süslü ifadelerle sayfalar doldurulmuş, bahis konusu ettiklerinin memuriyetlerini ve buralara geliş
tarihlerini sıralamak ve birtakım ehemmiyetsiz anekdotlar nakledilmekle yetinilmiş, buna mukabil o kimselerin karakterleri, mânevî şahsiyetleri, kendi sahalarında ne gibi hizmetler yapmış
oldukları, bu hizmetlerin derecesi, meydana getirdikleri eserlerin mahiyet ve değeri gibi hususlar
üzerinde durulmamıştır. İbnülemin, bu zaaf ve noksanlara işaret etmekten maksadının bu eserleri ve müelliflerini istihfaf etmek değil bundan böyle yazılacak biyografi eserlerinin ne gibi noktalara değer verilerek, nelere dikkat edilerek hazırlanması gerektiğini belirtmek olduğunu söyler.
Kültürümüz adına diğer bir üzücü husus da eslâfın çeşitli kesim ve meslekten şöhret ve mârifet sahiplerine dair ortaya koymuş oldukları eserlerin devam ettirilmemesi, yapılmış birtakım
zeyillerin bir zamandan sonra ardının kesilmiş olmasıdır. Bu nokta İbnülemin’i, etik vazifenin
ötesinde millî bir misyon sorumluluğunu üzerine alarak harekete geçiren bir çıkış noktası olur.
Bu açığı kapamanın yükümlülüğünün kendisine yöneldiğini hissederek kendi zamanının seçkinlerinin de geçmiştekilerle aynı âkıbete uğramaması için bunlardan tanıyabildiği, haklarında
bilgi sahibi olma imkânını bulabildiklerinin hal tercümelerini tesbit etmeyi vazife edinir. Başlangıçta “Meşâhîr-i Osmâniyye”de etik bir vazife olarak düşündüğü gaye ilmî tecessüs, araştırıcılık merak ve hevesini tatmin etmenin çok üstünde millî bir misyon anlayışına yükselir, vatanî
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vazife hükmünde bir değer ve ehemmiyet kazanır. İbnülemin bu hususu şöyle ifade etmektedir:
“Mârifet ve sanat sahiplerini aramak ve bulmak, isimlerini ve eserlerini evlâd-ı vatana bildirmek
hususundaki ihmal ve teşeyyübümüz ve mârifet ve ehline revâ gördüğümüz kadirnâşinaslık ve
kayıtsızlık muhabbet-i vataniyye ile asla telif kabul etmez... Kemal ehlini tanıyanların tanımayanlara bildirmesi ise hizmet-i vataniyye cümlesindendir” (Hoş Sadâ, s. 65).
Müstesna birikiminin, talihin kendisine tanıdığı, herkese nasip olmaz tarihî şartların, yetiştiği
zamanın bahşettiği imkânların kazandırdığı yetki dolayısıyla, içinde bulunduğu mârifet ve erdem sahibi seçkin şahsiyetlere ilgisiz, onların hayat ve eserlerine eğilmek ihtiyacını duymayan
ortamda, doğrudan doğruya kendi vatanî hamiyetine havale olunmuş kabul ettiği bu işin eslâfa
karşı tek sorumlu ve yükümlüsü olarak, “Muhakkak biliyorum ki ben yazmazsam kimse yazmayacak...” der (Nûrü’l-Kemâl, s. 26). Gençlik yıllarında kendilerine yetiştiği, artık mâzide kalmış
o insanların hayatlarını yazmada şahsının son imkân ve fırsatları temsil ettiği, bunu yapabilecek imkânlara sahip son yetkilinin de yine kendisi olduğu inancı İbnülemin’e nihayet şu sözleri
söyletecektir: “Mesleğime tamamıyla muhalif olmakla beraber bilmecburiye söylüyorum, ben de
gözlerimi kaparsam gelip geçen güzîde adamlarımızı bilen kalmayacak. Ey gençler gözünüzü
açınız, gelip geçmişlerinizi tanıyınız!” (Son Asır Türk Şairleri, V, 934).
1898’de “Meşâhîr-i Osmâniyye” ile açılan kapıdan biyografi dünyasına girerek bu işin yazarlığını büyük bir şevkle benimseyen İbnülemin, 1902-1903 yıllarına geldiğinde kendini büyük bir
çalışma hamlesi içine atar. Bazan bir şairin hal tercümesine erişebilmek veya onunla ilgili bazı
noktaları aydınlatabilmek yahut da değer verdiği bir metnin tam ve sağlam bir şeklini elde edebilmek için Trabzon’lara, Erzurum ve Diyarbekir’lere, Medine’lere kadar uzanan yazışmalarda
bulunur, güvenilir bilgilere erişebilmek için çalmadık kapı bırakmaz. Onun tek kişiyi konu alan
monografilerden zamanla belirli bir kesime mensup simaların hal tercümesini topluca içine alan,
kendisinden başkasının altından kalkamayacağı büyük çapta eserlere geçtiği görülecektir. Tek
kişinin hal tercümesini işleyen eserlerinin çoğu ise yakından tanıdığı veya dost çevresinden kendi zamanının insanlarına ait bulunmaktadır. Karşılaştığı çetin şartlara ve engellere, önüne çıkan
birçok güçlüğe rağmen azmi kırılmaksızın vicdanî ve millî bir misyon şuuru ile hiçbir maddî
yardım almadan sürdürdüğü büyük çalışmanın pek çok zahmet pahasına siyaset, ilim, sanat ve
edebiyat tarihimize altmış yılı aşkın bir zaman içinde kazandırdığı eserler şunlardır:
1. Hersekli Ârif Hikmet Bey. Osmanlı ülkesinin çeşitli yerlerindeki memuriyetlerinden sonra İstanbul’a yerleştiğinde dostluğunu kazanıp kendisiyle yakın temas içine girdiği şair Ârif Hikmet
Bey’in, esas kısmını sağlığında yazarak ölümünden yedi ay önce kendisine gösterdiği ve kontrolünden geçirdiği hal tercümesinin, ona dair hâtıraları ve dostlarının ona dair görüşlerini belirttikleri yazıları ile çok genişletilmiş şeklidir. Ölümünden iki buçuk ay kadar sonra tamamladığı eser
önce Tercümân-ı Hakîkat’te tefrika halinde yayımlanmış, muhtelif değişikliklerle Kemâlü’l-Hikmet adı altında kitap olarak da basılmıştır (İstanbul 1327). Hayatını en iyi bilen ve tahkik eden
bir müellif sıfatı ile İbnülemin’in kaleminden çıkan bu eser, Hersekli Ârif Hikmet hakkında kendisine fazla bir şey ilâve edilemeyen bir kaynak olarak değerini günümüze kadar sürdürmüştür.
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2. Kâmilü’l-Kemâl. 1905 yılı yazında tamamlandığı halde yayımlanma fırsatı bulamayan bu eser,
Sadrazam Yûsuf Kâmil Paşa’ya dair o zamana kadar yazılmış olan tek monografidir. İbnülemin,
şöhretine rağmen hakkında fazla bilgi bulunmayan Yûsuf Kâmil Paşa ile ilgili ona yetişmiş, onu
tanımış olanlardan toplamaya çalıştığı bilgileri tenkit ve kontrolden geçirerek meydana getirdiği
eserinde, bilinen resmî hal tercümesini çok aşar bir şekilde onun hayatını ve icraatını değerlendirmeye, özellikle mânevî cephesini belirtmeye çalıştığını söyler. Ailece borçlu oldukları şükran
vazifesini yerine getirmek üzere kaleme aldığını bildirdiği eser, Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar’da Yûsuf Kâmil Paşa’ya ait olan kısmın da esasını teşkil etmekle beraber ilâve edilen arşiv
vesikaları ve sonradan görülen yeni kayıt ve bilgilerle zenginleştirilmiş ve genişletilmiştir (yazma
nüshası, İÜ Ktp., İbnülemin, nr. 3341).
3. Nûrü’l-Kemâl. Yeni Osmanlılar’dan ve “reji komiseri” diye tanınan Yûsuf Paşazâde (Menâpirzâde) Nûri Bey’e dair, belirli kronolojik tarih ve vak‘alara dayanan biyografi tarzından çok farklı
bir monografidir. Tesbit için ısrarla üzerine düşmesine rağmen birlikte tanzim edecekleri hal
tercümesine, her defasında onun bir mâzeretle bu işi hep sonraya erteleyerek nihayet vakitsiz ölümü sonucu erişmeye muvaffak olamayan İbnülemin, klasik mânada bir hal tercümesinin
ancak üç buçuk sayfada yer alabildiği 240 sayfalık eserinde temiz ahlâkı ve insanî tarafları ile
yücelttiği Nûri Bey’i günlük yaşayışı, ev içi hayatı, güzel huyları, iyilik severliği ve bunların yanı
sıra ihmalciliği, dağınıklığı, unutkanlığı gibi birtakım zaafları ile anlatır. İbnülemin’in Nûri Bey’in
hâtırasını gelecek nesillere nakletmek, bu saf ve yüksek ahlâklı insanı onların tanıyabilmesini
sağlayabilmek sorumluluğunu duyarak kaleme aldığını söylediği eserini onun ölümünün hemen
ardından üç hafta gibi bir zaman içinde meydana getirmiştir. 5 Ağustos 1906’da tamamlanan monografi, Nûri Bey hakkında bugüne kadar tek kalmış bir eser olma değerini korumaktadır. Jurnal
edilme ve basılma korkusunun hüküm sürdüğü bir devirde yazıldığından içinde, Yeni Osmanlılar’a dair bir hâtırat eseri de yazmış olan Nûri Bey’in cemiyetin Avrupa’daki faaliyeti ve orada
onlarla birlikte geçen hayatıyla ilgili olarak ehemmiyetsiz bir iki anekdottan başka bir şeye yer
verilmemiştir. Monografinin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde İbnülemin kitapları kısmında biri babası Mehmed Emin Paşa’nın el yazısıyla (nr. 3159), diğeri küçük kardeşi Mehmed Selim
tarafından istinsah edilmiş (nr. 3054) iki yazma nüshası vardır.
4. İzzü’l-Kemâl. Memleketimizde sayıları gittikçe azalan namus ve fazilet erbabı nâdir devlet
adamlarından biri olmak sıfatıyla yazdığı, babası Mehmed Emin Paşa’nın Bâbıâli’den elli beş
yıllık dostu Ferid Paşazâde Ahmed İzzeddin’in hayat ve şahsiyetini anlatan bu monografiyi de
onun ölümünü takip eden on iki gün içinde kaleme alarak 5 Eylül 1908’de tamamlamıştır. Şûrâyı Devlet Dahiliye ve Tanzimat Dairesi başkanlıkları gibi mevkilerde bulunmuş olan Ahmed İzzeddin Bey’in yüksek faziletlerini ahlâfa göstermeyi bir vazife sayarak yazdığını söylediği eserin
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde iki nüshası bulunmaktadır (İbnülemin, nr. 3404, 3680).
5. Kemâlü’l-İsmet (İstanbul 1328). Zamanının en salâhiyetli ve en geniş bilgili biyografi otoritesi
sayılan müverrih Fındıklılı İsmet Efendi’ye dairdir. Bu küçük risâlede, o vakitlerin çoğu şahsiyetleri gibi kendi hal tercümesini vermekten kaçınan bu ünlü mütehassısın esas olarak biyografi
araştırmaları yolunda neler meydana getirdiği üzerinde durulur. İbnülemin, çeşitli hâtıralarını
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anlattığı ve keskin dikkatiyle onun bir portresini çizdiği bu eseri de
İsmet Efendi’nin ölümünü takip eden iki gün içinde yazarak 15 Aralık
1904’te tamamlamış, ancak yayımlanması 1912’de mümkün olmuştur.
6. Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse. Siyaset ilminin bazı konularını tarih
felsefesinin bazı meseleleriyle birlikte belirli bir sisteme bağlı olmaksızın işleyen “infolio” 503 sayfalık bu eser beş ana bölümden meydana
gelmiştir. Eski siyasetnâmelerinkine benzer bir ad verdiği, telifi 19061908 yılları arasında sürmüş olan eserde sırasıyla tarihin lüzumu ve
faydası, tarihî eserlerde gerçek ve gerçek dışılık, tarihte gerçek olanın
gerçek olmayandan nasıl ayırt edileceği, siyaset ilminin önde gelen
konuları ve ilkeleri, devletler hukukunun bazı meseleleri, sefirler ve
bunların siyaset ve milletlerarası münasebetlerdeki rol ve fonksiyonları, hukuk ve politika bakımından askerlik ve harp konusu gibi meseleler işlenir. Bu bölümlerin hepsinde tarihten alınmış misaller ve
anekdotlara yer verilmiştir. Her bölüm veya faslın başında ilkin Doğulu yahut Batılı kaynaklardan seçilmiş ibare ve paragraflar verilmekte, daha sonra bunlar üzerinde tahlil ve yorumlar, bazan da tenkitler yürütülmektedir. Batılı müelliflerden nakledilen parçalar esas itibariyle bunların
Türkçe’de mevcut tercümelerine dayanır. Seçilen metinler İbn Haldûn, İbnü’l-Esîr gibi tarihçilere
ve İbn Kemal, Naîmâ, Mansûrîzâde Nûri Paşa, Cevdet Paşa gibi Osmanlı tarihçileriyle Mâverdî’ninki de dahil siyasetnâmelere, ahlâk, politika ve hukuk kitaplarına, askerlik ve harp sanatına
dair bazı eserlere, Büyük Frederic, Bismarck gibi Batılı devlet ve politika adamlarının nutuk ve
vecizelerine, zamanın fikir ve edebiyat dergileriyle günlük gazetelere, Nâmık Kemal, Hersekli
Ârif Hikmet’e ve diğer bazı edebiyatçılara kadar uzanan geniş bir yelpaze içinden gelmektedir.
Bunların esas itibariyle harcıâlem kaynaklar olduğunu söylemek gerekir. Kitabın muhtevaca bir
bakıma Feyz-i Cevâd’ın çok daha ileri götürülmüş ve geliştirilmiş bir şekli olduğu söylenebilir.
Siyaset ilminin ayrılmaz bir parçası ve mühim bir kaynağı olması dolayısıyla eserinde tarihin
merkezî bir konumda olduğunu belirten İbnülemin, önsözden itibaren tarihçinin sorumluluğu
meselesi üzerinde hassasiyetle durarak tarihî gerçek yerine yalana sapan tarihçinin arkasında
nasıl bir kötülük yolu bıraktığını ve kendisinden sonrakileri aldatıp yanlış hüküm ve zanlara sevkettiğini açıklamaktadır. Eser İbnülemin’in sosyolojik görüşleriyle birlikte tarih, politika, hukuk
sahasındaki zengin birikiminin aynasıdır. Çok itinalı bir rik‘a ile kaleme alınmış olan kitap tek
yazma nüsha olarak İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (İbnülemin, nr. 2479).
7. Kâmil Paşa’nın Sadâreti ve Konak Meselesi (İstanbul 1328). Tarihçi Abdurrahman Şeref Efendi’nin “Fuad Paşa Konağı Nasıl Maliye Dairesi Oldu?” (TOEM, nr. 3, Ağustos 1326, s. 129-136) adlı
makalesinde, Fuad Paşa’nın sarayın Bâbıâli üzerinde gittikçe artan nüfuzunu kırmak için kendi
istifasıyla birlikte Âlî ve Yûsuf Kâmil paşaların da istifa edip Abdülaziz tarafından vâki olacak
sadâret teklifini hiçbirinin kabul etmeyerek hükümdarı bazı hususları kabul etmeye zorlamak
üzere yapmış oldukları ahde vefasızlık ile, Yûsuf Kâmil Paşa’nın kendisine teklif olunan sadâreti hemen kabul ettiği ve daha sonra Fuad Paşa’nın Beyazıt’ta inşa ettirmekte olduğu konağın
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maktadır. İbnülemin 1 Aralık 1913’te son şeklini verdiği araştırmasında, Şeyhülislâm Hamîdîzâde
Mustafa’nın kıskançlık beslediği Gelenbevî’yi çevirdiği entrikalarla İstanbul’dan nasıl uzaklaştırıp
mahvına sebep olduğunu torunundan aldığı bilgilerin de yardımıyla anlatmaktadır. Onun ilmî
şahsiyetiyle eserleri hakkında söz söylemeye kendini yetkili görmediğini belirten İbnülemin, Gelenbevî’nin hocaları Ayaklı Kütüphane (Mehmed Emin) ve Palabıyık’ın (Muğlalı Mehmed), ortada
önceki üstatların eserleri mevcutken yeni yeni telifler meydana getirmenin gereksiz olduğu yolundaki tutumlarıyla ilgili tenkitleri, ulemâ sınıfının yüksek kademelerindeki kıskançlığın ilim
tarihimizdeki olumsuz tesirleri hakkındaki görüş ve müşahedeleri ayrıca dikkat çekicidir. Altmış
dört sayfalık eserin yazma nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir (İbnülemin, nr. 3561).

İbnülemin’in
Konya
ziyaretinden
bir kare.
(Nedret İşli
Arşivi)

Abdülaziz tarafından elinden alınarak Maliye Nezâreti’ne verilmesinde onun teşvikinin rolü
olduğu yolundaki iddialarını cevaplandırmak üzere kaleme alınmıştır. İbnülemin, Yûsuf Kâmil
Paşa’nın biyografisiyle ilgili bir mesele sayarak ele aldığı bu iddialardan birincisinin esassızlığını
Ziyâ Paşa’nın Verâset Mektubları, Ebüzziya Tevfik’in Yeni Osmanlılar Tarihi, Cevdet Paşa’nın
henüz basılmamış Ma‘rûzât’ı ve Mehmed Süreyyâ’nın daha sonra yanmış olan Târîh-i Süreyyâ’sı ile Mâbeyinci Âtıf Bey’in basılı olmayan hâtıratından nakillerle ortaya koyarken ikinci iddiayı da bu vak‘aya Yûsuf Kâmil Paşa’nın mühürdarı sıfatıyla bizzat şahit olan babası ve Fuad
Paşa’nın torunları Hikmet ve Reşad beylerin tanıklıklarına dayanarak Yûsuf Kâmil Paşa’nın seciyesi, devlet adamı sıfatıyla çeşitli vesilelerle gösterdiği dürüst tutum bakımından yürüttüğü
tahlillerle beraber çürütür.
8. Kemâlü’s-Safvet. Yorgancı esnafından sarhoşun biri iken devrinin sayılı şairleri arasında yer
alabilmesinin ve gördüğü orijinal birkaç manzumesinin, özellikle Fransız şairi Jean de Béranger
hakkında bu şairin vefatında Fransız hükümeti ve halkı tarafından gösterilen değer bilirlilik ile
bizde herhangi bir şairin mâruz kaldığı aşağılayıcı muamele arasındaki farkı göstermek üzere
yazdığı “Beranje” adlı şiirinin uyandırdığı ilgiyle hayatını ve eserlerini meydana çıkarmaya çalıştığı şair Mustafa Saffet hakkında Fatîn tezkiresindeki birkaç satırlık bilgiyi çok ileriye götüren
ve mevcuda yeni bilgiler ilâve eden, önsözü 1 Temmuz 1913 tarihli bir araştırmadır (İÜ Ktp., İbnülemin, nr. 3501).
9. Gelenbevî. XVII. asrın ünlü riyâziye ve mantık âlimi İsmâil Gelenbevî’nin biyografisidir. Gelenbevî’nin torunu Hayrullah Efendi’den nakledilen yeni bilgiler esere orijinal bir değer kazandır32 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

10. Şeyhülislâm Yahyâ Divanı ve Mukaddimesi (İstanbul 1334). Hiç baskısı yapılmamış olan divanın nüsha farkları ile karşılaştırılmış metnini kazandırmasının yanı sıra, Şeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi’nin hayatı ve şahsiyeti hakkında o zamana kadar yapılmış en geniş çalışma
olan altmış beş sayfalık mukaddimesi ilgi ve takdirle karşılanmıştır. 1916’da tamamlanan karşılaştırmanın kaç nüsha üzerinden yapıldığının belirtilmemesi, buna esas olan nüshaların neler
olduğunun gösterilmemesi bu yayının tenkide açık bir tarafıdır. Gördüğü yaygın takdire mukabil
Ali Emîrî Efendi basında bir dizi yazıyla esere ve İbnülemin’in şahsına sert, çoğu yersiz tenkitler
yönelttiği gibi çevresindekilere de o yolda yazılar yazdırır. Genişleyen münakaşaya olumsuz bir
iki yazıyla katılan Celâl Nûri, eserin müdafaasını yapan Süleyman Nazif’in müdahalesi karşısında susmaya mecbur kalır. Konunun uyandırdığı geniş ilgili dolayısıyla Ahmed Refik’in de (Altınay) Yahyâ Efendi’nin şahsiyeti hakkında bir dizi yazıya başladığı görülmektedir.
11. Hersekli Ârif Hikmet Bey Divanı ve Mukaddimesi (İstanbul 1334). Bu neşir de İbnülemin’in diğer metin neşirlerinde olduğu gibi Hersekli hakkında etraflı bir monografi ile zenginleştirilmiştir.
Bu mukaddime, evvelce kaleme aldığı Kemâlü’l-Hikmet’in değişik bir tertiple birtakım ilâve ve
çıkarmalar yapılmış yeni bir şeklidir. Eser, Ali Emîrî çevresi tarafından divan sahibinin şiirlerinden bir kısmının atlanmış olduğu, biyografide olumsuz yönleri söylenmek suretiyle Hersekli’nin
hâtırasına saygısızlık gösterildiği gibi suçlamalara hedef olur. Hersekli Ârif Hikmet’in basılmasını İbnülemin’e vasiyet ettiği diğer eserlerini de içine alacak surette düşünülen külliyatın birinci
eseri olarak yayımlanan divandan sonrası gelmemiştir.
12. Leskofçalı Galib Bey Divanı ve Mukaddimesi (İstanbul 1335). Leskofçalı Galib’in, 1875 yılından
bu yana basılmasına birkaç defa teşebbüs olunmuşsa da gerçekleştirilememiş bulunan divanının
1917’de tamamlanmış şairin biyografisiyle birlikte ilk defa yapılmış neşridir. İbnülemin’in mukaddimede yer alan bu monografisi (s. 13-47), Leskofçalı’nın üç beş satırdan ibaret hal tercümesini yazılı ve sözlü bütün kaynakları kullanarak ortaya koyduğundan bugüne kadar aşılamamış gibidir.
13. Evkāf-ı Hümâyun Nezâretinin Târihçe-i Teşkîlâtı ve Nüzzârın Terâcim-i Ahvâli (İstanbul 1335).
Evkaf müessesesini çeşitli yönlerden tetkik edip buna göre eserler hazırlamakla görevlendirilmiş
encümenlerden “terâcim-i ahvâl” komisyonu başkanı olarak aynı komisyondan Hüseyin Hüsâmeddin (Yasar) ile birlikte kaleme almıştır. Nezâretin tarihçesine dair olan kısım (s. 4-37) Hüseyin Hüsâmeddin’e, hal tercümeleri kısmı ise (s. 39-251) İbnülemin’e aittir. İlk nâzır el-Hâc Yûsuf
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Efendi’den nâzır vekili Mûsâ Kâzım’a kadar gelen kırk sekiz evkaf nâzırının hal tercümesini veren eser bu konuda ilk çalışma olmuştur. Kitap Nazif Öztürk tarafından yeni harflere çevrilmiş
bulunmaktadır (Vakıflar Dergisi, XV [1982], s. 89-99; XVI [1982], s. 31-42; XVII [1983], s. 61-78;
XVIII [1984], s. 43-59; XIX [1985], s. 61-89).
14. Menâkıb-ı Hünerverân (İstanbul 1926). Türk Tarih Encümeni Külliyatı içinde yayımlanmak
üzere hazırlanması kendisine havale edilmiş eserin tenkitli metniyle müellifi Mustafa Âlî’nin hayat ve eserlerine dair kaleme aldığı monografiden (s. 3-133) meydana gelir. Nüsha farkları hangileri olduğu belirtilen altı nüsha üzerinden gösterilmiş neşir bizde yapılan ilk ciddi edisyon kritik
durumundadır. Yetmiş yedi sayfa tutan metne mukabil 131 sayfalık mukaddime kısmı Mustafa
Âlî tetkiklerinde bir dönüm noktası teşkil eder. Bu mukaddime, günümüzdeki en yeni araştırmalara kadar onun hakkındaki bütün çalışmalara kaynak teşkil etmiştir. İbnülemin’in Osmanlı
tarihi sahasındaki derin vukufunu ortaya koyan bu çalışmasını ilmî bir hadise gibi karşılayan
Süleyman Nazif, Ali Canip (Yöntem) ve M. Fuad Köprülü, metninden de önemli buldukları mukaddimesi dolayısıyla İbnülemin’e teşekkür ve tebriklerini ifade ederler.
15. Tuhfe-i Hattâtîn (İstanbul 1928). Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin, bizde esas ağırlığı Osmanlı hattatları olmak üzere yazılmış teliflerin bu sahada en mufassal ve en mükemmeli olan
eserinin Türk Tarih Encümeni adına, İstanbul kütüphanelerinde rastlanan hepsi de hatalı üç,
bir de hususi eldeki nüsha üzerinden, Murad Molla nüshasını esas alarak İbnülemin büyük bir
vukufla yaptığı düzeltmeler, sabırla yürüttüğü karşılaştırmalar sayesinde güvenilir ve sağlam
metnini ortaya koyduğu gibi, Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin hayat ve eserlerine dair kazandırdığı zengin monografiyle değerini daha da arttırır. İbnülemin’in bu kitabı Türkiye’de eski
harflerle basılmış son kitaptır.
16. Türklerin, Arap Harflerini Tanzim ve İhya Etmek Suretile İlme ve Medeniyete Hizmetleri (İstanbul 1932). Arap harfli yazının doğuşu ve gelişmesini, içinden çıkan yazı çeşitlerini, bunların
Türkler’in elinde nasıl yüksek sanat seviyesine eriştiğini, hat sanatının çeşitli Türk ülkelerinde
Türk hükümdarları tarafından nasıl himaye ve teşvik gördüğünü belirten umumi bir tablodan
sonra sülüs, nesih, celî üstatlarından olmak üzere Şeyh Hamdullah, oğlu Mustafa Dede, Derviş
Ali, Hâfız Osman, Ağakapılı İsmâil, Yedikuleli Seyyid Abdülhak, Şekerzâde Seyyid Mehmed, Eğrikapılı Mehmed Râsim, Mustafa Râkım Efendi dahil on ikisinin; ta‘lik hattatlarından da Abdülbâki Ârif, Abdullah Vassâf, Veliyyüddin, Kâtibzâde Ahmed Refi‘ ve Mehmed Esad Yesârî efendiler dahil sekizinin üzerinde durduğu terkibî bir icmaldir. “Türk Tarihinin Ana Hatları” serisi
içinde hazırlanması kendisine havale edilmiş olan bu on dört sayfalık icmal, bu serinin “müsveddeler”i grubunun on ikinci eseri olarak basılmıştır. İbnülemin, Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’nde okunduğu zaman hat sanatı hakkında hiçbir bilgisi olmayan bazı kimselerin kusur belirten
görüşleri kendisine resmî yazı ile bildirildiğinde itiraz sahiplerinin akıllarını başlarına getirecek
bir cevap yazdığını kaydeder.
17. Son Asır Türk Şairleri (İstanbul 1930-1942). Fatîn tezkiresine zeyil olmakla beraber başlangıcı
bazı hal tercümelerinde bu çerçeveyi geriye doğru aşarak 1800’lü yıllara ve daha da öncesine
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çıkan, son sınırı ise 1941’e kadar gelen bir zaman içindeki şair mevcudunu içine alır. Bugüne kadar benzeri toplu şair biyografileri arasında en hacimli çalışma olma özelliğini taşır. 2352 sayfa
hacmindeki eser 566 şairin hal tercümesini bir araya getirmektedir. Son Asır Türk Şairleri, sanıldığı gibi sadece zeyli olduğu Fatîn tezkiresinin kaldığı 1855 yılından sonraki zamanın şairleriyle
sınırlı kalmayarak Fatîn Efendi’nin ele aldığı devrede yaşadıkları halde kendilerinden haberdar
olamadığı, haklarında bilgi edinemediği ve bu yüzden tezkiresinde atladıkları ile oradaki hal tercümeleri zayıf ve çok yetersiz kalmış şairleri de içine almaktadır. İbnülemin, bundan da öteye
arada Hâtimetü’l-eş‘âr’ın, Râmiz ve Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi tezkirelerinin varlığı bilinmeksizin doğrudan doğruya zeyli olduğu Sâlim tezkiresinin zaman kadrosuna girip ondan bu
yana da Fatîn Efendi’ye kadar olan zaman içinde gelmiş olmakla beraber her iki eserde mevcut
olmayan başka şairlerin hal tercümelerini de araştırmış ve kitabına almıştır. Böylece doğum veya
ölüm tarihleri 1800’lü yılların başına veya daha da önceye çıkan bir kısım şairlerin girmesiyle
eserinin sınırı o zamandan 1941 yılına kadar bir buçuk asrı aşan bir devreye uzanmaktadır. Bu
kadar açık bir gerçeğe rağmen Son Asır Türk Şairleri’ni Fatîn Efendi’nin kaldığı yerden, yani
1855’ten bu yana bir devamı gibi görme ve göstermenin ne derece yanlış ve tahkikten yoksun
götürü bir bilgi olduğu anlaşılır. İbnülemin, Hâtimetü’l-eş‘âr’daki bazı şairlerin hal tercümesini
ele alırken yeni bilgiler ilâvesi ve birçok düzeltme ile bunları çok zenginleştirip geliştirmiştir.
Basılı ve basılmamış kaynak ve vesikalardan gazete ve dergi yığınları arasında sürdürdüğü araştırma ve taramalar yanında, zamanlarına yetişemediği şairler hakkında eski nesillerden hayatta
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kalmış olanlardan yaptığı tahkik ve soruşturmalar, bu
yolda kurduğu anketi İstanbul’dan öteye uzak yurt köşelerine kadar götüren mektuplaşmalar, bazı şairlerin
hal tercümesini doğrudan doğruya kendilerinden almak
suretiyle kazanılmış ilk elden bilgiler sayesinde çatısını sağlam bir şekilde kurduğu eserini yönlendiren esas
gaye, seçtiği zamanın sınırları içindeki şair kadrosunu
mümkün olduğu kadar tam tesbit etmek, erişebildiği hal
tercümeleriyle son bir buçuk asırlık çağın şairler kütüğünü ortaya koymak olmuştur. İbnülemin’in yorulmak
bilmez gayreti varlıkları hiç bilinmeyen, sadece isimleri
bilinip hüviyetleri meçhul kalmış yahut artık unutulmaya mahkûm birçok şairi ortaya çıkarmıştır. Bundan
dolayı bahis konusu şairler arasında bir değer ayırımına, bir tasfiye ölçüsü benimsemeye gitmemiştir. Önsözünde belirttiği gibi zevkler ve ölçüler şahıstan şahısa
değiştiğinden şairleri sanat dereceleri bakımından değerlendirmeye girmemiş, herhangi bir tasfiyeye de fazla
lüzum görmemiştir. Bununla beraber eserine aldığı çağdaşı şairlerden bazılarına kendisiyle olan münasebetlerine, onlardan gördüğü davranış ve riayet derecesine
göre farklı yaklaşımlar gösterdiği de görmezlikten gelinemez. Hoşlanmadığı, kendisiyle arasında
özel bir geçmişi olanları söz konusu ettiğinde sanatlarına, edebî hüviyetlerine dokunmaksızın
olumsuz ve aksayan tarafları yakalamaya çalışan bir tenkit ve teşhir mekanizmasının harekete
geçtiği görülür. Hoca Hayret ve Ali Emîrî Efendi’ye biraz da bu iş için uzunca tuttuğu sayfalar,
babası İpekli Tâhir Efendi’den birlikte ders gördüğü çocukluk arkadaşı, şiir ve edebiyat âlemine
beraberce girdiği, kendisinin ilk eserlerine manzum takrizler yazmış olan Mehmed Âkif’e karşı
araya girmiş bir soğukluğu gizlemeye lüzum görmeyen ve başkalarına ayırdığı sayfa sayısını ondan esirgemekten çekinmeyen tutumu, yerine göre eserine müdahale eden bazı hissî davranışları açığa çıkarmaya yeterli örneklerdir. Ancak kusur ve zaaflara takılmaktan hoşlanan bu tenkitçi
tavrı, biyografik gerçekleri saptırmak veya yok saymak yoluna da gitmez. Hal tercümelerinde
onun yer yer araya giren hissî müdahaleleri ve ahlâkî yargıları, bilgi yönüne ve dürüstlüğüne
zarar vermedikleri esere, müstesna tarihî bir görgü ve hüviyet sahibi müellifin orijinal şahsiyetinden hoşa giden hususi bir renk katar. Haklarında çok şey yazılmış, hayat ve eserlerine dair
ortada yeterli derecede bilgi bulunanlardan -bazı istisnalar dışında- uzun uzadıya bahsetmek
yerine özlü bilgiler vermeyi ölçü olarak kabul eden İbnülemin, buna mukabil hal tercümeleri ve şahsiyetleri lâyıkıyla bilinmeyenler için daha etraflı bilgiler getirmeye, vesikalar vermeye
dikkat etmiştir. İbnülemin, XIX. asrın başlangıcından bu yana şiirimizin etrafında değişik formasyon ve kültürlerden, farklı zevk ve zihniyetlerden çeşitli nesil ve fertlerin teşkil ettiği edebî
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panoramayı görmeye hizmet edecek zengin malzemeyi vermek ve istifadeye açmakla edebiyat
ve kültür tarihimiz yönünden mühim bir hizmet yerine getirmiş bulunmaktadır. Başka yerlerde
görülüp elde edilemeyecek bilgiler taşıması onu vazgeçilmez, yerine bir başkası konulamaz orijinal ve temel bir kaynak olmak vasfına yükseltmiştir. Değeri ve ayrıcalıklı özellikleri hakkındaki
bu tesbitler, eserin her türlü noksan ve hatadan uzak bulunduğu gibi bir mânaya gelmemelidir.
Cumhuriyet’ten epey önce hazırlıklarına giriştiği devrede, başta kütüphanelerin durumu olmak
üzere zamanının elverişsiz araştırma ve çalışma şartları, henüz hususi ellerde bulunup da resmî
kuruluşlara intikal etmemiş olan koleksiyonlara ulaşılamaması, meselâ şiirleriyle bilindiği halde
hekimbaşı ve müverrih Hayrullah Efendi ile onun büyük babası Emin Şükûhî Efendi’de olduğu
gibi kendilerine dair vesika ve kaynaklara erişemediği için haklarında yeterli bilgi toplayamadığı bazı şahsiyetleri atlamış olmak, kendilerine dair bilinenler pek kısıtlı ve müphem bulunan
bazı şairlerin hal tercümelerini yazarken onları birbirine karıştırmak, şiir ve metinlerin gerçek
sahiplerine aidiyetlerini tayinde bazan zühûle düşmek gibi birtakım noksan ve yanlışlar mevcuttur (bunlardan şair mûsikişinaslar ve bazı güftelerle ilgili yanlışlar için bk. Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1943, I, 140; II, 434, 795). Bu gibi noksanların, Mütareke’de
konağının işgal altına girdiği sırada pek çok not ve vesikanın yok edilmiş olmasından ileri geldiğini de unutmamak gerekir. Çapı ve ehemmiyeti daha yayımlanmadan müsteşrikler tarafından
da ifade edilen (Babinger, GOW, s. 358, 384; Babinger [Üçok], s. 390, 417) Son Asır Türk Şairleri,
bir an önce çıkması beklenen bir eser olduğu halde ilk üç fasikülünün basılmasını sağlayan Türk
Tarih Encümeni’nin ilgası, araya giren üniversite reformu, dil ve tarih sahasında yeni kuruluşlara
ve hedeflere yönelinmesi, o zamanın havası içinde Osmanlılık’la ilgili değerlerin hor görülmesi,
dili ve muhteviyatı ile o âlemden hava estiren muhafazakâr görünüşü bakımından iktidar çevrelerinin sıcak bakmayışı gibi tesirler neticesi basımının devamına sahip çıkacak resmî bir kuruluş
bulamayışı yüzünden yayımı beş yıllık bir aradan sonra, milletvekili olarak Hakkı Tarık Us ve
Hasan Âli Yücel’in şahsî gayretleri ve resmî çevredeki zihniyete karşı verdikleri mücadele sayesinde 1938’den itibaren basılma yolu yeniden açılarak tamamlanma imkânına kavuşur.
18. Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar (İstanbul 1940-1953). Otuz yedi sadrazamın hal tercümesiyle birlikte son bir asırlık siyasî tarihimizin panoramasını da veren 2192 sayfalık bu büyük
eser, vezîriâzamlar hakkındaki biyografi geleneğinin yolunu açan Osmanzâde Ahmed Tâib’in Hadîkatü’l-vüzerâ’sına yapılmış zeyillerin sonuncusu ve arkası getirilmemiş olan Ahmed
Rifat Efendi’nin Verdü’l-hadâik’ine zeyil olmak üzere hazırlanmıştır. Son Asır Türk Şairleri’nde
görüldüğü gibi bu da zeyli olduğu eserin kaldığı yerden devamından ibaret değildir. İbnülemin, Verdü’l-hadâik’te sonuncu hal tercümesini teşkil eden Yûsuf Kâmil Paşa’dan sonra gelen
sadrazamlarla işe başlamak yerine geriye dönüşle Mehmed Emin Âlî, Damad Mehmed Ali, Mustafa Nâilî, Mehmed Rüşdü, Fuad ve Yûsuf Kâmil paşaların hal tercümelerini de kitabının kadrosuna dahil edip Verdü’l-hadâik’te çok basit ve sathî kalan biyografileriyle mukayese bile edilemeyecek şekilde yeniden işledikten sonra diğer sadrazamlara geçmiştir. Eserde, Koca Hüsrev
Paşa’dan Mustafa Reşid ve İbrâhim Sârım Paşa’ya kadar Tanzimat devrinin ilk beş sadrazamı
dışarıda bırakılıp 1855’teki ikinci sadâreti itibariyle Mehmed Emin Âlî Paşa’dan başlayarak gelen
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sadrazamlar silsilesi takip edilmiştir. Onun
hal tercümesinde 1852’deki sadâretine de temas edildiğinden eser, 1852’den sadâret makamının Bâbıâli ile birlikte 4 Kasım 1922’de
ilgasına kadar olan zaman dilimi içinde bir
sadrazamlar tarihi olmuş bulunmaktadır. İbnülemin, Âlî Paşa dışında eserde hal tercümelerini sadârete son geliş tarihine göre değil ilk
gelişi esas alan bir sıralama takip eder. Bundan dolayı eser, son sadrazam Ahmed Tevfik
Paşa olduğu halde ondan iki önceki sadrazam
Sâlih Paşa ile sona ermiş görünür. İbnülemin Son Sadrıazamlar’ın telifine 1913 yılının
son ayında başlamış, Sâlih Paşa’nın Mart-Nisan 1920 tarihleri arasına rastlayan sadâreti sırasında tamamlamıştır. Basılmak için uzun süre bir
imkân bekledikten sonra zamanın Maarif vekili Hasan Âli Yücel’in teşebbüs ve gayretleri neticesinde basılması karar altına alındığında hazır olan ilk şeklini, bizzat ifade ettiği gibi “yeniden
yazılmışçasına” elden geçirerek basılmamış haliyle 681 sayfa tutmakta olan eseri 2100 küsur sayfaya çıkarmıştır. Cumhuriyet devrinde resmî mercilerce basılan öbür eserlerinde olduğu gibi aslında taşıdığı Kemâlü’s-sudûr ismi zamanın zihniyetine yabancı gelmesi dolayısıyla şimdikine
çevrilir. Otuz üç yıl boyunca hep sadârete bağlı kalemlerde, bu arada uzun bir süre Bâbıâli’nin en
merkezî noktası Sadâret Mektûbî Kalemi’nde yaşadığı bürokrasi tecrübesi İbnülemin’e bu büyük
çaplı sadrazamlar tarihinin malzemesini, gözlem ve dikkatlerinden bir şey kaçırmayan keskin
tecessüsünün eşliğinde kendisine en tabii yoldan kazandırmış bulunuyordu. Hele II. Meşrutiyet’ten sonra Yıldız Sarayı evrakının tetkik ve tasnif işinin kendisine emanet edilmesi, ona bu
zengin ve bâkir arşiv hazinesinin bütün imkânlarını sunar. II. Abdülhamid’in tahta çıkışından bu
yana sadâret makamı ile saray arasındaki yazışma ve işlemlerle ilgili evrakın hepsinin Yıldız’da
saklı tutulmuş olmasından dolayı, konusunun gerektirdiği malzemeyi ayağına getiren 800 sandık tutan vesikayı “avucunun içi gibi” tanıma fırsatını vermiştir. Yıldız evrakı arasında tarihî
ehemmiyetini kuvvetli bir sezişle hemen farkettiği vesikaları büyük bir sabır ve şevkle istinsah
edip bir kenara koyan İbnülemin eserinin muhtaç olduğu arşivi de böylece kurmuş bulunuyordu.
Bâbıâli kalemlerindeki yaşlılardan zamanlarına yetişemediği sadrazamların, nâzırların menkıbelerini dinleyen, doymak bilmeyen bir tecessüsle o sırada cereyan edenler kadar geçmişte olup
bitenler hakkında da bilgi edinmeye çalışan, duyduklarını hemen kayda geçiren, dedikodu ocağı
dediği Sadâret Mektûbî Kalemi’nde yıllar boyu Bâbıâli ve ricâl dedikoduları ile kulağı dolan İbnülemin’in eserine sadece arşivden değil dinlediği, kendilerine sual sorduğu o insanlardan zamanla kimse kalmadığı için, kendisinden sonra gelenlerin artık hiçbir suretle erişme imkânını
bulamayacakları yığınla bilgi, tanıklık ve gözlem gelir. Bunun yanında bir o kadar da baba ocağında başlayıp ricâl konaklarında çok erken yaştan meclislerine girdiği tarihî şahsiyetlerden du-
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Hezâr gıbtâ o devr-i kadîm efendisine (Yahya Kemal Beyatlı)
Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine (Süleyman Nazif)
Hat: Necmeddin Okyay
yulmuş, tecessüsünün sondajı ile kazanılmış bilgiler eserinin bir başka sözlü kaynağını teşkil
eder. Kendisi gibi genç yaşta Bâbıâli’nin mühim mevkilerinde vazife almış, Sadrazam Yûsuf Kâmil Paşa’nın yanında yirmi yedi yıl boyunca pek çok tarihî hadiseye şahit olmuş, devrin önde
gelen ricâlinin çoğu ile münasebet ve dostluğu olan babası da eserde daima bir referans olarak
yer alır. Bundan başka kütüphanelere, arşivlere intikal etmemiş, eski aile ve şahıslarla ilgili birtakım bâkir vesikalar görmek imkânına kavuşmuş, Abdülaziz’in Mâbeyin başkâtibi Âtıf
Bey’in Hâtırat’ı, Mehmed Süreyyâ’nın bizzat yaşadığı son devirler hakkındaki Târîh-i Mahmûd’u, Celâleddin Paşa’nın Mir’ât-ı Hakîkat’inin müsvedde halindeki orijinal şekli gibi el değmemiş eserlerden, yandıkları veya kayboldukları için başkalarınca bir daha erişilmesi mümkün
olmayan kaynaklardan da istifade edebilmiştir. İbnülemin, eserinde bildiklerini ve duyduklarını
sadece aktaran bir kimse durumunda olmayıp kaynaklarını, çeşitli eserlerdeki rivayetleri sıkı bir
tenkitten geçiren, mevcut bilgileri gerekli kontrol ve muhâkemeye tâbi tutan titiz bir tarihçi hüviyeti gösterir. Son Sadrıazamlar, İbnülemin’in biyograflığı yanında siyasî tarihçiliğini göstermesi bakımından da önemlidir. Bu sorumluluğu çok iyi idrak ettiğinden yeri geldikçe, müverrihin hadiseler ve onların içinde yer alan insanlar karşısında davranışının ne olması gerektiği
meselesine sık sık dönerek tarihçiliğin etik problemine dikkat çekmeye çalışır. Bu hüviyetini çok
belirgin bir şekilde ortaya koyan eserinin arkasında, yıllar önce tarihçiliğin bu meselelerini işlediği Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse’nin müellifi olarak varlığı bir kere daha hissedilir. İbnülemin,
tarihçinin daima gerçeği gözetmeye ve hislerine kapılmamaya gerek üstlendiği vazife gerekse
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vicdan gereği mecbur olduğunu vurgulayarak aksine hareketin tarihe ihanet etmek olacağını
belirtmektedir. “Bildiklerini ve duyduklarını gerçeğe uygun olmayan bir şekilde nakletmek tarihin hukukuna tecavüz etmek demektir. Doğruluğu doğrulanmamış bilginin tarih sayfalarında
yeri yoktur” diyerek tavrını açıkça ortaya koyan İbnülemin’in bunları, kendisinin taraf tutmak
isnatlarına uğradığı Said Paşa konusuyla ilgili olarak söylemesi önemlidir. İbnülemin’in eserini,
sadrazamların her birini icraatları bakımından yargılayan, içinde yer aldıkları olaylar ile birlikte
onları sorgulayan tahlilci bir zihniyet yönlendirir. O, bu tutumu ile sığ ve tek taraflı yönlendirme
ve değerlendirmelerle okuyucunun zihnini lehte veya aleyhte bir istikamette çelmeye itibar etmeyen, en yakını olduğu şahsiyetlerin dahi icraat ve karakterlerini gerçek mahiyetleriyle değerlendirmekten kaçınmayan, bazı çevrelerin gözü kapalı bir şekilde yüceltmeye veya alçaltmaya
çalıştığı şahsiyetleri sorgulama ve tahlilden geçirirken tok sözlü bir yargıç davranışı içindedir.
Bunun en tatmin edici örneklerinden birini baba dostu ve kendisini çocukluğundan beri tanıyan,
son sadâretlerinde evinde beraber çalıştıkları, mutemedi, sırdaşı gibi muamele gördüğü Küçük
Said Paşa’ya ayırdığı 275 sayfa hacmindeki bahis verir. İbnülemin, o kadar yakını olduğu Said
Paşa hakkında ne söylemek gerektiyse, lehte ve aleyhte, olumlu ve olumsuz ne tarafı varsa hepsini gizlemeden açıkça söylemiştir. Hiçbir lutfunu görmeden ailece türlü sıkıntılara mâruz kalarak saltanat devrini yaşadığı II. Abdülhamid’in icraat ve şahsiyetine ayırdığı özel bölümde kimilerince hep yerilmiş, kimilerince de göklere çıkarılmış hükümdar hakkındaki icmali kadar, onu
hata ve savabı ile en objektif surette mîzana vuran yazı ve eser bulmak kolay değildir. Eserin ilk
fasikülünün basımı sırasında, rakip bir kitapla önünü kesmek, ona nisbetle öncelik kazanmak
gayretiyle Mehmet Zeki Pakalın tarafından Son Sadrazamlar ve Başvekiller adıyla İbnülemin’e
ve eserine yer yer sataşan, yığma bilgilerle dolu şişkin bir yayın ortaya konulursa da, Son Sadrıazamlar’ın Said Paşa bahsini ihtiva eden fasiküllerinin çıkmasından sonra devam edemeyerek
son bulmuştur.
19. Son Hattatlar (İstanbul 1955). Osmanlı hattatları hakkında en zengin biyografi kaynağı
olan Tuhfe-i Hattâtîn’in sonrası getirilmediği için, onun telif tarihi 1760’tan 1953’e kadar olan
süre içinde gelmiş geçmiş hattatların hal tercümelerini tesbit maksadıyla onun zeyli olarak yazılmış eserde on biri kadın 329 hattatın, şöhret sahibi oldukları yazı şubesine göre sınıflandırılmış
hal tercümeleriyle yazılarından seçilmiş örnekler yer almaktadır. Bunlar arasında esas şöhretleri
başka sahalarda olduğu halde edebiyatçı, mûsikişinas, devlet adamı, hükümdar, hatta tulumbacı
gibi şahsiyetlerin hat sanatıyla meşgul olmaları dolayısıyla eserde beklenmedik bilgiler getiren
hal tercümelerine de rastlanır. Gençliğinden beri büyük fedâkarlıklar pahasına, en eskilerden
kendi zamanındakilere kadar topladıkları ile bir hat eserleri müzesi haline getirdiği konağındaki zengin koleksiyonunun levhalarını, murakka‘larını fotoğraf ve klişeleriyle cömertçe kitabına
aktarması ona ayrı bir değer katmıştır. Yaşlılık çağının verimlerinden olan eser, Türk hat sanatının iki yüzyıla yakın son tarihi içinde vardığı merhaleleri, devam ettirdiği, yaşattığı gelenekleri
görmek, bunda emeği geçen sanatkâr kalemleri tanıyabilmek için müstesna bir kaynak teşkil
etmektedir.
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20. Hoş Sadâ. Son Asır Türk Musikişinasları (İstanbul 1958). Elli yıl boyunca konağında ihya
ettiği mûsiki geceleriyle klasik Türk mûsikisini içinden ve en üst seviyesinde yaşayan İbnülemin, hayatına mâna veren bu sanatın yetiştirdiği seçkin simaların da biyografilerini araştırmayı
kendine mesele edinerek kaynaktan yoksun, mevcut olanlarına bile artık erişilemez olmuş bu
işi de üstlenmişti. Şeyhülislâm Ebûishakzâde Esad Efendi’nin, arkası getirilmemiş olan mûsikişinaslar tezkiresi Atrabü’l-âsâr’ın bıraktığı 1200 (1785) yılından bu yana gelmiş mûsiki erbabının
hal tercümelerini araştırıp bir araya getirmeye çoktan koyulmuşken 1942’de basılmamış eserleri
arasında gösterdiği, 1937’de mukaddimesini dahi kaleme aldığı eserinin tamamlanması, araya
giren Son Sadrıazamlar’ın baskısının 1953’e kadar sürmesi, onun ardından baskısı 1955’te bitebilen Son Hattatlar ile uğraşması, bir yandan çok ilerlemiş yaşının getirdiği rahatsızlıklara rastlaması dolayısıyla gecikmişti. Hasan Âli Yücel’in teşviklerinden de kuvvet alarak son bir gayretle
üstüne düştüğü eserinin ancak baştan 128 sayfalık kısmı dizilip tashihleri de elinden geçmişken vefatıyla iş ortada kalınca tamamlanması, köşede bucaktaki dağınık notlarına ve vesikalara
bakılmak, başka kaynaklardan bilgiler katarak yeni hal tercümeleri ilâve edilmek suretiyle şair
Yenişehirli Avni Bey’in torunu Mevlevî Avni Aktuç tarafından derlenip toparlanarak mümkün
olmuştur. Başlangıçta, “Bestekârlar”, “Sâzendeler”, “Hânendeler”, “Mûsiki ve Mûsikişinaslarla İlgili Fıkralar” bölümlerine ayrılmak üzere geniş çerçeveli bir plana göre tasarlanmış olan eserde,
Seyyid Abdi ile Tanbûrî Cemil Bey arasındaki kırk mûsikişinasın hal tercümesi doğrudan doğruya İbnülemin’in kaleminden çıkmış, diğer Cemil’lerden Ziyâ Bestenigâr’a kadar olanlar ise Avni
Aktuç tarafından düzenlenmiş bulunmaktadır. Hoş Sadâ, yaşının seksen beşi geçmekte olduğu
bir çağda İbnülemin’in Türk kültürüne sunduğu son eser oldu. Onun mûsiki ve Türk mûsikisi
hakkında görüşlerini ifade ettiği önsözü de başlı başına bir değer taşır. Diğer eserlerinde olduğu
gibi eski mûsikimizin geçmişte kalan dünyasından birçok şahsî hâtıra da Hoş Sadâ’yı örgülendirmektedir (İbnülemin’in basılmamış olup da İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ne intikal etmemiş diğer bazı eserleri için bk. Son Asır Türk Şairleri, 2233-2234).
F) Tarihî Şahsiyeti. İlmi ve eserleriyle büyük bir çalışmanın sahibi olmaktan başka İbnülemin’in
tarihî hüviyeti bakımından belirtilmesi gereken birçok yönü daha bulunmaktadır. Onun başkalarına benzemez müstesna portresi bunların hatırlanması ile çok daha belirginleşecektir. Konağındaki mûsiki meclisleri, en nâdide ve müellif hattı tek nüsha yazmalar saklayan kütüphanesi, geçmiş asırlar Türk güzel sanatlarından bir tarih barındıran müzelik koleksiyon ve eşyaları,
giyiminde ve muaşeretinde güne teslim olmamış Tanzimat efendisini, bütün bir mâzi görgü ve
terbiyesini devam ettiren güngörmüş bir Bâbıâli emektarını temsil eden, her şeyin değiştiği, kökünden kopup uzaklaştığı bir çağ içinde kendi başına bir dünya olarak kalmış bir şahsiyettir. Çocukluğunda içine girdiği büyüklerin meclislerinden kazanılmış bir gelenekle konağında elli yılı
aşkın bir süre devam ettirdiği meclislerinde tarihe intikal etmekte olan bir kültürün, edebiyattan
tasavvufa, hattan mûsikiye, siyasî geçmişimize mal olmuş sima ve vak‘alara kadar her türlü bahsin konuşulduğu son sohbetlere, klasik Türk mûsikisinin ayakta kalışına yüksek seviyede bir
barınak olarak hizmet eden, unutulmaz fasıllara şahit olan konağında, ilim ve sanat çevresinden
seçkin simaların her hafta uzun geceler etrafında buluştuğu son ocak olmuş bir İbnülemin Türk
kültür tarihinde yerini almış bulunmaktadır.
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HAYATA İLK ADIMLAR
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, 17 Kasım 1871 tarihinde Beyazıt’ta Mercan
mahallesinde doğdu. Babası, Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’nın yirmi yedi yıl
mühürdarlığını yapmış olan Mehmed Emin Paşa, annesi Hamîde Nergis
Hanım’dır. Babası Mehmed Emin Paşa, Hz. Hüseyin soyundan geldiği için
“seyyid” unvanı ile tanınmıştır. İbnülemin ve kardeşi Ahmed Tevfik Bey de bu
unvanı kullanmışlardır. Ailenin bir kolu, baba tarafından Buhara emîrlerinden
olup çok eski bir zamanda Anadolu’ya göç ederek Arapkir’e yerleşmiş
Selcenlioğulları’na çıkar. Ayrıca baba tarafından Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa
ile akrabalıkları vardır. Gerek babasının memuriyetinden gerekse aralarındaki
akrabalıktan dolayı İbnülemin’in çocukluğunun bir kısmı aile konağının
dışında, Yusuf Kâmil Paşa ile eşi Zeynep Kâmil Hanım’ın Beyazıt’taki
konağında geçti. Rüşdiyeyi bitirdikten sonra bir müddet Mülkiye Mektebi’ne
yazıldı ancak sağlık sebebiyle okulu bitiremedi. Hukuk Mektebi’ndeki derslere
dinleyici olarak katıldı. Resmî öğreniminin yanı sıra yaşadığı devrin ve
muhitin tabiî bir sonucu olarak özel hocalardan dersler aldı, cami derslerine
devam etti. Hocalarından birisi de Mehmed Akif Ersoy’un babası İpekli
Mehmed Tahir Efendi’dir. Bu hocalardan dinî ilimlerin yanı sıra hat, Arapça,
Farsça ve Fransızca öğrendi. Sonrasında kendisini öğrenmeye, araştırmaya ve
bildikleri ışığında eserler vermeye adadı.

Emin Paşa ve
çocukları bir arada.
Sağ tarafta ayakta
duran İbnülemin’dir.
(İÜ İbnülemin Arşivi)

Babası Mehmed Emin Paşa, 1837-1908
(İÜ İbnülemin Arşivi)

Annesi Hamide Nergis Hanım , ?-1935
(İÜ İbnülemin Arşivi)

Kardeşi Ahmed Tevfik Bey, 1874-1923
(İÜ İbnülemin Arşivi)

Kardeşi Mehmed Selim Bey, 1885-1948
(Taha Toros Arşivi)

44 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

İbnülemin Mahmud Kemal İnal

~ 45

Sağ tarafta oturan
kardeşi Tevfik
Bey ile alınmış bir
fotoğrafı.
(İÜ İbnülemin
Arşivi)
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Rüşdiye öğrencisi İbnülemin
(İÜ İbnülemin Arşivi)

İbnülemin’in rüşdiye diploması
(Taha Toros Arşivi)
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BABIALİ’DE BAŞARILI VE ÇALIŞKAN BİR BÜROKRAT

İbnülemin’in
gençlik fotoğrafları
(Taha Toros Arşivi)
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1889’da 18 yaşında Babıali’ye giren İbnülemin, çeşitli mevki ve makamlarda
33 yıl devlete ve millete hizmet etti. Babıali’de oldukça ciddi ve gayretli bir
bürokrat olarak göze çarpan İbnülemin, bu süre zarfında 16 sadrazamla
çalıştı, bunlardan Said Paşa gibi önemli isimlerle yakın mesaide bulundu.
1908 sonrasında Yıldız Sarayı’ndan intikal eden arşiv belgelerinin tasnifini
gerçekleştirdi. Memuriyeti sırasında devleti yakından tanıdı ve ileride
yazacağı kitaplarda kaynak olarak kullanacağı arşiv belgelerini görme imkânı
buldu. İbnülemin, Babıali’deki vazifesi sırasında kültür tarihimizde önemli bir
yere sahip olan müesseselerin kurulmasına da öncülük etti. Bugünkü Türk
ve İslâm Eserleri Müzesi’nin ilk hâli olan ve 1914’te açılan Evkâf-ı İslâmiye
Müzesi bunlardan birisidir. Günden güne azalan ve çeşitli yollarla yurt dışına
çıkarılan eski eserleri korumak adına tesis edilen bu müzenin uzun süre idare
heyetinde yer aldı, başkanlığını yaptı. Cumhuriyet döneminde ise müzenin
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi adını aldığı dönemde müdürlüğünü yaptı.
Aynı şekilde hat sanatının korunması ve devam ettirilmesine yönelik olarak
1914’te eğitime başlayan Medresetü’l-Hattâtîn’in kuruluşuna katkı yaptı.
İbnülemin, meslek hayatında gösterdiği başarılar neticesinde devlet ve üst
düzey yabancı devlet adamları tarafından madalya ve nişanlarla taltif edildi.
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi müdürlüğünü yaparken 1935’te yaş haddinden
emekliye ayrıldı. Ancak bu emeklilik yoğun bir eser verme sürecinin kapısını
aralayacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun hükûmet merkezi olan Babıali
günümüzde İstanbul Valiliği olarak hizmet vermektedir.
(SALT Araştırma)

Bir Babıali efendisi
olarak İbnülemin
(İÜ İbnülemin Arşivi)
İbnülemin’in
Babıali’de iken
yakınında bulunduğu
sadrazamlardan meşhur
Said Paşa (1838-1914)
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Uzun sürecek devlet
memuriyetinin
başlangıç yılları
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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Babıali’nin ve kendi
memuriyet hayatının
sonlarına doğru alınmış bir
fotoğrafı, 29 Ekim 1920
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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1914’te açılan ve
bugünkü Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi’nin ilk
hâli olan Evkâf-ı İslâmiye
Müzesi’nin kurucuları.
Soldan sağa İhtifalci
Ziya Bey, İbnülemin,
Keçecizadelerden Reşad
Fuad Bey, İsmet Bey,
Armenak Sakızyan Efendi,
Müze Müdürü Ahmed
Hakkı Bey

Süleymaniye imaretinde
açılan Evkâf-ı İslâmiyye
Müzesi bahçesinde
çekilmiş 27 Temmuz 1920
tarihli bir fotoğraf. Soldan
sağa Damat Mehmed Şerif
Paşa, İbnülemin, İhtifalci
Ziya Bey, ayakta duran
Emirzade Kemaleddin Bey,
Mimarzade Mehmed Ali
Efendi, Ahmed Tevhid Bey
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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Müzecilik tarihimizde önemli bir yere sahip olan Evkâf-ı İslâmiyye Müzesi’nin
1939 yılında içeriden görünüşü
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Birinci Dünya Savaşı
sırasında 1917 yılında
İstanbul’a gelen Alman
İmparatoru Wilhelm ziyaret
sırasında Evkâf-ı İslâmiye
Müzesi’ni de gezmiştir. Müze
ziyaretinde imparatora
refakat edenler arasında
İbnülemin de vardır.
İmparator bu ziyaretin
hatırası olarak İbnülemin’e
2. derece Kırmızı Kartal
nişanı hediye etmiştir.
(SALT Araştırma)

Tarih Encümeni üyesi olan İbnülemin’in diğer üyelerle
birlikte alınmış bir fotoğrafı, 26 Ekim 1922
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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Evkâf-ı İslâmiyye Müzesi’ni
gezen yabancı devlet
adamları arasında 1918
yılında savaş sırasında eşi
Zita ile birlikte İstanbul’a
gelen Avusturya-Macaristan
İmparatoru Karl da vardır.
İbnülemin bu ziyaret
hatırası olarak İmparator
Karl tarafından 2. derece
Franz Josef nişanı ile taltif
edilmiştir. Alttaki fotoğraf
imparatorun Askerî Müze’ye
gelişini ve yeniçeri kıyafetli
mehter takımı tarafından
karşılanışını göstermektedir.
(SALT Araştırma)
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İbnülemin'in resmî elbisesi
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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İbnülemin
Mahmud
Kemal İnal'ın
merasim kılıcı
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İbnülemin’e devlet ve yabancı devlet adamları
tarafından verilen nişan ve madalyalar
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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“MUHAKKAK BİLİYORUM Kİ BEN YAZMAZSAM
KİMSE YAZMAYACAK.”
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, yazı yazmayı ve eser ortaya koymayı vatana,
millete, ait olduğu kültür ve medeniyete karşı hissettiği bir borcun edası
olarak gördü. Yazı hayatına 19 yaşında başladı ve 60 yıla yakın süre pek çok
konuda eser verdi. Osmanlı döneminde Tarîk, Mürüvvet, Tercüman-ı Hakikat,
Asır, Mütalâa, Resimli Gazete, Beyânü’l-Hak, Cumhuriyet döneminde
ise Türk Tarih Encümeni Mecmuası ve Vakit gazetesi, İbnülemin’in dinî,
edebî ve tarihî konular başta olmak üzere yazı yazdığı süreli yayınlardan
bazılarıdır. Onun asıl hüviyetiyle karşımıza çıktığı alan ise biyografi ve tarih
yazıcılığıdır. Her şeyden önce ilgili konuda geniş bir kaynak taraması isteyen,
belgelerden hareketle mukayeseli ve eleştirel bir bakışla hükme varmayı
gerektiren, hepsinden önemlisi uzun bir süre ihmal edilen böyle bir sahaya
yönelmesi aslında büyük bir cesaret örneğidir. Ancak dönemin Osmanlı tarihi
karşısındaki ihmalkârlığına da vurgu yaparak “Muhakkak biliyorum ki ben
yazmasam kimse yazmayacak” diyen İbnülemin tarihin âdeta bir vazife olarak
yüklediği böyle zor bir işin üstesinden gelmeyi bilmiştir. Neticede Osmanlı’nın
son dönemini bizzat yaşayan, pek çok hadisenin şahidi olan İbnülemin’in
tarih sahasında birinci elden kaynaklara ve vesikalara dayanarak hazırladığı
eserler devrinde büyük bir ilgiyle karşılandı, matbuat ve ilim hayatında önemli
bir boşluğu doldurdu. Son Asır Türk Şairleri (1930-1942), Son Sadrıazamlar
(1940-1953), Son Hattatlar (1955) ve Hoş Sada (1958), İbnülemin’in bir kısmı
Osmanlı döneminde başlamış bir zinciri tamamlamak gayesiyle biyografi ve
tarih alanında yazdığı eserlerden ön plana çıkanlardır. Bu eserler günümüzde
de önemini korumakta, bilimsel çalışmalarda kaynak olarak kullanılmaktadır.
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Döneminin velut kalemlerinden İbnülemin tarih
ve edebiyat başta olmak üzere birbirinden
farklı sahalarda pek çok eser vermiştir.

Abdülhak Hamid’in Finten adlı eserinin 1916’da neşri dolayısıyla Veliahd Abdülmecid Efendi’nin
Bağlarbaşı’ndaki köşkünde devrin önde gelen edebiyatçılarına ve yazarlarına verdiği ziyafette
alınan fotoğraf. İbnülemin fotoğrafta Abdülhak Hamid’in sandalyesine dayanan Abdülmecid
Efendi’nin hemen arkasında yer almaktadır.
(Taha Toros Arşivi)
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Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi Yayın Heyeti toplu hâlde.
Oturanlar, İbnülemin, Süleyman Nazif ve Cenab Şehabeddin.
(Atatürk Kitaplığı Arşivi)
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Konya Sırçalı Medrese önünde Hasan Tahsin Kut, İbnülemin,
Konya Mevlana Müzesi Müdürü ve Tahsin Koman, 16 Mayıs 1940
(Nedret İşli Arşivi)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal

~ 67

İbnülemin konağında dostlarıyla beraber. Fotoğrafın en sağındaki kişi
İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan, solunda
Ord. Prof. Dr. Ebulula Mardin, karşısındaki muhtemelen Osman Nuri Ergin’dir.
(İÜ İbnülemin Arşivi)
Yakacık'ta kardeşi
Mehmed Selim Bey ve
dostlarıyla birlikte
(İÜ İbnülemin Arşivi)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın
Taha Toros’a imzaladığı fotoğrafı
(Taha Toros Arşivi)
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Yazdığı ve
neşrine
katkıda
bulunduğu
eserlerden
örnekler

Sabîh

Tuhfe-i Hattâtîn
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Kâmil Paşa’nın Sadareti ve
Konak Meselesi

Nûru’l-Kemâl (İÜ İbnülemin Arşivi)

Rüyâ-yı Kemâl (İÜ İbnülemin Arşivi)

Kemâlü’l-Kıyâse (İÜ İbnülemin Arşivi)

Kemâlü’l-İsmet

Evkâf-ı Hümâyûn Nezaretinin
Tarihçe-i Teşkilâtı

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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İzzü’l-Kemâl

Kemâlü’l-Hikmet

Kemâlü’l-Kâmil
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Münif Fehim'in çizgileriyle, Hayat dergisinin poster ekinde
İbnülemin Sahaflar Çarşısı'ndan geçerken
(Nedret İşli Arşivi)
Son Sadrazamlar’ın neşri dolayısıyla Mithat
Cemal Kuntay tarafından yazılan tanıtım yazısı
(Cumhuriyet, 29 Ocak 1941)
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OSMANLIDA KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLARAK
KONAKLAR
Osmanlı devrinde ileri gelen devlet adamlarının ikâmet ettiği konaklar pek
çok özelliğinin yanı sıra aynı zamanda birer akademi hüviyetine sahip kültür
ve sanat merkezidir. Sarayın etkisiyle bilgiye ve hünere değer veren, ilim ve
sanat ehlini koruyan, kütüphane oluşturmaya özen gösteren devlet adamları
devrin önde gelen âlimlerini ve sanatkârlarını konaklarında düzenledikleri
meclislerde bir araya getirerek kültür ve sanatın ilerlemesine ve gelişmesine
katkıda bulunmuşlardır. Başka bir deyişle “meclis” sahibi olmak devlet
adamları arasında ayırıcı bir nitelik kabul edilmiştir. Tanzimat döneminde
Reşit Paşa, Âli Paşa, Hersekli Arif Hikmet Bey, Suphi Paşa, Fuat Faşa ve
Yusuf Kâmil Paşa konakları devrinde kültür sanat sohbetlerine ve musiki
ziyafetlerine sahne olan konaklardan bazılarıdır. Ziya Paşa, Namık Kemal
ve Ahmet Cevdet Paşa gibi önemli şair ve münevverlerin yetişmelerinde
devam ettikleri konakların etkisi büyüktür. Bu köklü ve sahibine ilim ve
sanat âleminde ayrıcalık kazandıran meclis geleneği uzun yıllar Yusuf
Kâmil Paşa’nın mühürdarlığını yapmış olan Emin Paşa tarafından da devam
ettirilecektir. Bu gelenek Mühürdar Emin Paşa’nın vefatından sonra ise
oğulları İbnülemin Mahmud Kemal ve Ahmed Tevfik Beyler tarafından
sürdürülecektir.
Son Asır Türk Şairleri ile ilgili olarak 19 Mart 1931
Tarihli Servet-i Fünûn (Uyanış) Dergisi’nde çıkan
tanıtım yazısı
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19. yüzyılın
önemli devlet
adamlarından
Cevdet Paşa
(1880’ler)

Keçecizade
Fuat Paşa
(Abdullah
Biraderler,
1860’lar)

Tanzimat’ın kudretli devlet adamlarından Âli Paşa’nın Mercan’daki
konağı. Konak 1911’de yanmıştır. (Abdullah Biraderler, 1880-1900)

Hersekli Arif Hikmet Bey
78 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Tanzimat döneminin
önemli isimlerinden
Sadrazam Âli Paşa
(Abdullah Biraderler,
1860-70)

Ziya Paşa
(Abdullah
Biraderler,
1860’lar)

Namık Kemal
(Abdullah
Biraderler,
1870-80’ler)
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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TANZİMATTAN CUMHURİYETE EMİN PAŞA KONAĞI

Yusuf Kâmil Paşa (1870’ler)

İbnülemin’in çocukluk
yıllarında devam ettiği
Zeynep Kâmil Konağı
1908 sonrasında
Darülfünun’a
devredilmiştir.
Yusuf Kâmil Paşa
ve eşi Zeynep Kâmil
Hanım tarafından
yaptırılan konak Fen
ve Edebiyat Fakültesi
olarak kullanıldığı
sırada 1942 yılında
yanmıştır.
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Zeynep Kâmil Hanım

İbnülemin, Mercan’da bulunan ve klasik kültüre bağlanmasında büyük tesiri
olan babasının adıyla anılan Mühürdar Emin Paşa Konağı’nda doğdu ve
kısa bir fasıla hariç ömrünü burada geçirdi. Konak hem babasından kalan
hem de kendisinin topladığı kitaplarla, hat levhalarıyla, değerli eşyalarla
âdeta bir müze görünümünde idi. İki kere yangın geçiren konak Mütareke
döneminde bir felâkete daha uğradı ve 1919 yılında Fransız ve İngiliz
askerleri tarafından işgal edildi. Bir bakıma konak Türkiye ile aynı kaderi
paylaştı. Nitekim aynı dönemde konağa yakın bir yerde bulunan ve bugün
İstanbul Üniversitesi’nin kullanımında olan Harbiye Nezareti ile yine bugün
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin kullandığı bina da işgal edilmişti. Hesapta
olmayan bu işgal hadisesi aileyi perişan etti ve kendilerine tanınan az vakitte
konaktan çıkarabildikleri eşya ile başka bir yere taşınmak durumunda
kaldılar. Geride kalan eşyalar, belgeler ve bazı evraklar ise işgal kuvvetleri
tarafından yağmalandı ve uygunsuz bir şekilde kullanıldı. Aile bir buçuk
sene sonra konağa döndüğünde bir harabeyle karşılaştı. İşgal bitmişti ancak
yaşanan talihsiz süreç konağı da bitirmişti. Bununla beraber İbnülemin’in
çabasıyla konak eski canlılığına kavuştu ve İstanbul’un sayılı kültür ve sanat
merkezlerinden birisi olma özelliğini yeniden kazandı. Yüklendiği misyon
itibarıyla Osmanlıyı Cumhuriyete taşıyan konak İbnülemin’in vefatından
sonra, 1964’te yıkıldı ve yerine iş hanı yapıldı. Bu yapı günümüzde İbnülemin
Mahmud Kemal İnal Vakfı’nın kullanımındadır.

Beyazıt
kütüphanesi
önünde işgalci
Fransız askerleri
İşgal yıllarında Beyazıt Meydanı’nda Fransız tankları
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Konağın içinden görünümler
(Taha Toros Arşivi)
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MERCAN’DA BİR AKADEMİ: DÂRÜLKEMÂL
Hayatı boyunca klasik Osmanlı kültürüne bağlı kalan İbnülemin Mahmud
Kemal İnal bu bağlılığın tabiî bir sonucu olarak babası Mühürdar Emin
Paşa’dan intikal eden meclis geleneğini Divan şairi Bâkî’nin;
Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

İbnülemin’in doğduğu ve hayatını
geçirdiği Mehmed Emin Paşa Konağı
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mısraını hatırlatırcasına Mercan’da “Dârülkemâl” adıl verilen konağında
devam ettirmiştir. İbnülemin, bu meclislerde yakın dostlarını, ahbaplarını ve
misafirlerini uzun yıllar ağırlamıştır. Babası Emin Paşa dönemini de hesaba
kattığımızda konağa devam edenler arasında Ali Emirî Efendi, Said Halim
Paşa, Münif Paşa, Hersekli Arif Hikmet Bey, Tanburî Cemil Bey, Mehmet
Akif Ersoy, Süleyman Nazif, Abdülhâk Hâmid, Yahya Kemal, Mükrimin
Halil Yinanç, Fuat Köprülü, Hasan Âli Yücel, Ekrem Hakkı Ayverdi, Süheyl
Ünver, Ebu’l-Ûlâ Mardin, Fahrettin Kerim Gökay, Kâzım İsmail Gürkan,
Sadettin Kaynak, Hakkı Tarık Us, Feyhaman Duran, Ahmet Hamdi Tanpınar,
Kemal Salih Sel, Osman Nuri Ergin, Ekrem Karadeniz, Kâni Karaca, Alaaddin
Yavaşça ve Nevzad Atlığ gibi alanlarında otorite kabul edilen pek çok tanınmış
isim vardır. Konak, Cumhuriyet döneminde birkaç mekânla sınırlı kalan
ve klasik Osmanlı kültürünün bir nevi devamı niteliğinde olan bu meclis
geleneğini en canlı hâliyle icra edildiği yer durumundaydı. Tarihî, edebî ve
ilmî sohbetler, şiir ve musiki, şakalar ve lâtifeler elbette İbnülemin’in idare
ettiği, kendisine göre bir âdâbı olan bu meclislerin esasını teşkil etmekteydi.
Devrin önde gelen musikişinasları ve bestekârları konakta düzenlenen musiki
fasıllarıyla hem meclise katılanlara hoş dakikalar yaşattılar hem de köklü
bir geçmişe sahip olan klasik musikinin yeni isimler eliyle devamına hizmet
ettiler.

K

onakta düzenlenen ilim ve musiki meclisleri pek çok yazarın
hatıralarında ele alınmıştır. Bunlardan birisi Mithat Cemal Kuntay'dır.
Mithat Cemal, o zaman hayatta olan İbnülemin'in babası Mehmed Emin
Paşa zamanında 1903 yılında konakta düzenlenen bir meclisi ve böyle bir
ortamda sonradan birbirleriyle çok sıkı arkadaş olacakları Mehmet Akif
Ersoy ile tanışmalarını şöyle anlatır:
“1903 senesinde Beyazıt’ta Mercan yokuşunda, İbnülemin Mahmut Kemal
Bey’in evinde yazı odası…
Cuma günü bu odada toplananlar:
Tanzimat’ın ilân olunacağı günün gecesi Koca Reşit Paşa’nın sabaha kadar
kaç kahve içtiğini bilen aziziye fesli, Pertev Paşa torunu Aziz Bey (Meclis-i
Evkaf azasından);

Elindeki pertavsızla sahaf çarşısında Nedim’in kabrini arayan Ali Emirî
Efendi (Fatih’teki kütüphanenin sahibi);
Sesi ihtara benzeyen şair Adanalı Hayret Hoca;
Avlonyalı İsmail Kemal’in arkadaşıdır diye Yanya mektupçuluğundan atıldığı için herkesin
hürmet ettiği şair Adanalı Hakkı Bey;
İki eliyle şalvarının iki dizinde dümtek vurarak Itrî’nin bestelerini okuyan yetmiş yaşında Halil
Efendi Hoca (Darülmuallimat Farisî hocası);
Gözlerini yumarak tespihinin her danesine dudağının bir hareketini ilâve eden, ara sıra
gözlerini açıp misafirlere alayla bakan, sonra kapayıp tekrar murakabesine dalan Tahsin Hoca
(Beyazıt kütüphanesi hâfız-ı kütübü.)
“Boileu”nun “art poetique”inden Türkçeye tercüme ettiği beyitleri Konya şivesiyle okuyan
Ispartalı Hakkı Efendi (Isparta mebusu iken öldü);
Şair Nedim’den başka bir şair Nedim daha olduğunu söylediği günden beri gözümde büyüyen
"Edebiyat Tarihi" müellifi Faik Reşat Bey;
Mualllim Naci’den başka büyük şair olduğu kendisine ispat edilemeden ölen şair Halil Edip Bey
(Meclis-i Maarif başkatibi);
Üç padişah devrinin çamurları içinden tertemiz alınla çıkan eski mutasarrıflardan Mehmet
Emin Paşa (İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in babası);
Tanzimat devrinin vezirlerini sakal boyalarına kadar tanıyan İbnülemin Mahmut Kemal Bey;

Bu odanın dört duvarından ikisinde Türk ve Acem hattatlarının el yazıları…
Bu yazıların Türkçe olanları bile lamelifleriyle bana o zaman Arapçadır hissini verir, yanlış
yapacağım diye korkumdan yüksek sesle okumazdım.
Üçüncü duvarda çürük kaplı, ruhanî ciltli kitaplarla dolu kütüphane.
İçinden Abdülhamid’in, III. Selim'in el yazılarını İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in çıkarıp
misafirlerine uzaktan gösterdiği cilbendler…
Dördüncü duvar hep pencere…
Ve bu pencerelere asıldığı için perde sandığım sevailer, buhara işlemeleri…
Bu odada dünya içkilerinden yalnız ikisi malûmdu:
Devetüyü renginde kulpsuz fincanlarda Yemen kahveleri… Bir de misafirler yudum yudum
içmezlerse İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in halâvetine yandığı turunç şerbetleri…
Bu odada levhaların, kitapların üzerindeki tozlar bir veli türbesinin toprak zerreleri gibi
mukaddesti. Hizmetçi bu mukaddes şeylere ancak ev sahibinin izniyle yalnız ayda bir defa el
sürebilirdi.
Burada her şey eskiydi; okunan şiirler eski, kelimeler eski, hatta sesler bile eski.
Bu odadan sokağa çıktığım zaman bir devrin cenaze namazından dönüyorum sanırdım. Fakat
lâakal iki asır eski olan bu odanın maziliğine rağmen burada manevi bir aydınlık vardı.
Buraya gelenler Fuzulî’nin bir imalesinden başka tûl-i emel bilmezler; burada Naima’nın bir
nüktesiyle bütün mahrumiyetler unutulurdu.
Ve bu oda, mukaddes bir mahremiyetin rutubeti içinde yazın bile serindi. Ancak bu serinlik
selvilerden inen gölgeler kadar loştu. Buradan çıkınca sokaklara, insanlara şaşırarak bakardım.
Bu odada mühim ilim vak’aları olurdu; Ali Emirî Efendi bir yazma kitapta bir sineğin bir damla
münasebetsizliğini diliyle ıslatıp eliyle silerek Revan sekarının Revan seferi olduğunu bu
odada keşfederdi. Ve 93 âyânından Bursalı Rıza Efendi'nin Şehnâme’yi ezber bildiğini, Tarih-i
Edebiyat müellifi Faik Reşat Bey gözlerini açarak bu odada söylerdi. Namık Kemal’in temiz ve
beyaz çoraba meraklı olduğunu da, şair Adanalı Hakkı Bey’den yine bu odada öğrenirdim....
İşte Safahat şairi Akif'i bu odada tanıdım."
(Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif)

Mekteb-i Mülkiye’nin beyaz havasıyla bu odanın yeşil loşluğunda bir gölge gibi titreyerek
şeklini bir türlü bulamayan ve kardeşlerine mi arkadaşlarına mı benzeyeceği o tarihte daha belli
olmayan İbnülemin Mehmet Selim Bey (İbnülemin Mahmut Kemal Bey’in küçük kardeşi).
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Âdeta bir müze
görünümde olan
İbnülemin Konağı’nın
içinden fotoğraflar
(Taha Toros Arşivi)

İbnülemin ve Taha Toros
(Taha Toros Arşivi)

İbnülemin’in bestelenmiş
eserlerinden örnekler

İbnülemin,
konağında bir
gazeteci ile mülakat
yaparken (Hoş Sada)
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EŞSİZ BİR KÜTÜPHANE VE HAT KOLEKSİYONU
İbnülemin küçük yaşlardan başlayarak hayatı boyunca yazma kitaplar,
hat levhaları ve değerli eşyalara ilgi duydu ve bu merakın neticesinde
Mercan’daki konakta kendisine ait emsali nadir bir koleksiyon oluşturdu.
Bir kısmı yangınlar ve işgal felaketinin gadrine uğrayan bu koleksiyonun
oluşmasında maziye ait değerleri muhafaza etme arzusunun yanı sıra
geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturma çabasının etkili olduğu
görülür. Eski eserlere özellikle yazma kitaplara bir “aşk” derecesinde bağlı
olan ve vaktinin bir bölümünü sahaflarda geçiren İbnülemin konağında hatırı
sayılır bir kütüphane oluşturdu. Topladığı yazmaların bazılarının tek nüsha,
bazılarının ise müelliflerinin kaleminden çıkmış eserler olduğunu görüyoruz.
Aynı durum binbir güçlükle biriktirdiği hat levhaları, yazı takımları, cam ve
porselen eşyalar için de geçerlidir. Konakta misafirlerini kabul ettiği salonun
duvarlarını süsleyen birbirinden değerli, farklı devirlere ait ve meşhur
hattatların elinden çıkma nefis hat levhaları ve yazı örnekleri görenleri hayran
bırakmaktaydı. İbnülemin bir kısmı bu sergide teşhir edilen 4000 civarında
kitap, hat levhaları ve yazı örneklerinden oluşan koleksiyonunu 1949 yılında
İstanbul Üniversitesi’ne bağışlamıştır.
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Hüseyin Vassaf'ın
İbnülemin
hakkında yazdığı
Kemâlü'l-Kemâl
adlı eserden
bazı sayfalar
(İÜ İbnülemin
Koleksiyonu)

Hüseyin Vassaf’ın İbnülemin hakkında yazdığı
Kemâlü’l-Kemâl adlı eserinin giriş sayfaları
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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İbnülemin koleksiyonunda bulunan Hutût-ı Meşâhir’de yer alan
Sultan II. Mahmud’un el yazısı ve kendisini tasvir eden bir minyatür.
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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İbnülemin koleksiyonunda bulunan Hutût-ı Meşâhir’den örnek bir sayfa.
(İÜ İbnülemin Arşivi)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Son Sadrıazamlar adlı eserinin el yazısıyla
İçindekiler kısmı (İÜ İbnülemin Arşivi)
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Son Sadrıazamlar adlı eserinin el yazısıyla son sayfası
(İÜ İbnülemin Arşivi)

İbnülemin'in kendi el yazısıyla Son Sadrıazamlar adlı eserinin iki sayfası
(İÜ İbnülemin Arşivi)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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İbnülemin’in yazı takımı
koleksiyonundan
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İBNÜLEMİN’İN EŞSİZ
HAT KOLEKSİYONUNDAN ÖRNEKLER

Hattatı
Müzehhibi
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu
Ölçüleri
Süsleme özellikleri

: Necmeddîn Okyay (1883-1976)
: Muhsin Demironat (1907-1983)
: 1372/1952
: Celî Ta’lîk
: “Rütbetü’l-ilm ale’r-Rüteb / Rütbelerin en üstünü ilim rütbesidir.”
: 32x58 cm
: Eserin halkâri tarzındaki süslemesi yazıldığı tarihte yapılmıştır.
Müzehhibin imzası alt kısımda hatayî motifinin içine süsleme
tarihi ile (1372/1952) beraber konulmuştur. Bu levha İstanbul
Üniversitesi’nde 1953 yılında düzenlenen toplantı sırasında
Üniversite Rektörlüğü tarafından İbnülemin’e hediye edilmiştir.

İbnülemin’in porselen koleksiyonundan örnekler
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: İsmail Zühdî (ö. 1806)
: 1286/1869
: Sülüs-Nesih-İcâze
: “Yâ Settarü’l-uyûb ve Yâ Gaffarü’z-zünûb”
Besmele, Ayete’l-kürsi ve Ashâb-ı Kehf isimleri yazılıdır.”
Ölçüleri
: 19x28.5 cm
Süsleme özellikleri : Altın cetvelli iç pervaz mavi renklidir. Dış pervaz kumlu ebruludur.
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Hafız Vahdetî (1832-1896)
:: Celî Sülüs
: “İnne’l-mülûke izâ şâbet abîduhûm
Fî rıkkıhim e’takûhüm ıtiku ebrâr
Ve ente yâ hâlıkî evlâ be-zi kerem
Kad şibet fîr’rakkı fe’atıkıni mine’n-nâr”
“Meliklerin kölelerine verdiği ücret en sonunda onları azad etmeleridir. Kerem sahibi olan
ey benim yaradanım! Meliklerin kölelerini bağışladığı gibi benim ücretim olarak sen de beni
ateşten (cehennemden) azad et.”
Ölçüleri
: 30x32.5 cm
Süsleme özellikleri : Dört satırlık düz kıt’a mavi renkli cetvellidir. Satır araları cetvelle bölünmüş levhanın, dış
pervaz süslemesi kesildiği için yoktur.
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
: Kâtipzâde Mehmed Refi’ (1682-1769)
Tarihi
: 1168/1754
Yazı Çeşidi : Ta’lîk
Okunuşu : “Şenîdem ki Cemşîd-i füruh sirişt
		
Be-ser çeşme ber be-sengî nüvişt
		 Ber în çeşme çûn mâ besî dem zedend
		 Be-reftend tâ çeşm ber-hem zedend”
		
Güzel huylu Cemşid’in bir çeşme
kitabesinde şunu yazdığını işittim:
Bu çeşmeye bizim gibi birçokları geldi;
sonunda gözlerini kapatarak çekip
gittiler.”
Ölçüleri : 13.5x24 cm
Süsleme özellikleri :
Dört satırlık mail kıt’anın iç pervazı kumlu, dış
pervazı battal ebruludur. Satırlar arasında altın ile
serbest gonca motifleri işlenmiştir.
Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu
Ölçüleri
Süsleme özellikleri

: Ağakapılı İsmail b. Ali (1620-1706)
:: Sülüs-Nesih kıt’a
: Hz. Ali’den naklen Hadis-i şerifler
: 30x37 cm
: Levhanın etrafı dönemin süsleme anlayışına uygun olarak süslenmiştir.
Dört adet koltuk süslemesi altın ile ve zemini boyanmadan yapılmıştır.
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Hafız Yusuf (ö. 1787)
:: Sülüs – Nesih
: “Meselüllezî yezküru rabbehû
Vellezî lâ yezküruhû meselül-hayyi vel-meyyit.
Rabbini, zikreden insan ile zikretmeyen insan, diri ile ölmüş kişiye benzer.”
Ölçüleri
: 15x21.5 cm
Süsleme özellikleri : Kıt’a nın koltuk tezhipleri Avrupaî tarzdadır. Duraklar altın ile penç motifi şeklinde işlenmiştir.
Dış pervazı ebruludur.
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Mahmud Celâleddîn (1749-1830)
: 1214/1799
: Celî Sülüs
: “Kitâb-i fâzl-ı turâ âb-ı bahr-i kâfî nîst
Ki terkonî ser-ingûşt u sahfe be şomârî”
“Sizin iyilik kitabınızı (iyiliklerinizi) anlatmak için o kitabın sayfalarını çevirmek için
denizlerin suyu kâfi değildir. Yani hiç kimse sizin iyiliğinizi tarif edemez.”
Hz. Ali için söylenmiştir.
Ölçüleri
: 29x48 cm
Süsleme özellikleri : Dış pervaz, matbu kâğıt yapıştırmak sûretiyle tezyîn edilmiştir.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı : Mehmed Es’ad Yesârî (ö. 1798)
Tarihi
:Yazı Çeşidi : Ta’lîk
Okunuşu : “Mıtr ger ne vâsıl be-deryâ şeved
Koca katre lûlûi lâ-lâ şeved
Sadef râ ki bînî ze dürdâne-pûr
Ne ân kadr dâred ki yek dâne dür”
“Denize yağmur olarak yağmasına
rağmen her damla inci olmayacak. İnci
taneleriyle dolu istiridye görmedin mi?
İstiridye, inci kadar değerli değil.”
Ölçüleri : 14x25 cm
Süsleme özellikleri:
Dört satır şeklinde mail kıt’a altın cetvelli olup, dış
pervâzı boş bırakılmıştır.
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Yesârî Mehmed Es’ad (ö. 1798)
:: Ta’lîk
: “Yâ Kanber künte bi’l-emsli
Ve sırte’l-yevm mîslî
Vehebtike limen vehebelî
Ketebehû Ali”
“Dün benimdin, bugün benim gibi oldun.
Bana verenin (rızası için) ben (bunu) sana
hibe ettim. Ali (ra.) yazdı.”
Ölçüleri
: 17,5x28 cm
Süsleme özellikleri :
Altın cetvelli ve açık mavi iç pervazlı,
dört satırlık düz kıt’anın dış pervazı boş
bırakılmıştır.
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Mehmed Rasim (Eğrikapılı, Hoca)(1687-1755)
:: Sülüs-Nesih
: “Ve li’l-ganiyyi cemâl ve li’l-fakîr-i mâl”
“Zengin için güzellik, fakir için mal” (Zengin güzellik peşinde, fakir mal peşinde
koşar.)
Nesih yazıyla “Pehlivanlık güreşte yenen değil, kızgınlık anında nefsine sahip olandır.”
ve “Zenginlik mal-mülk sahibi olmak değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir.”
mealindeki hadis-i şerifler.
Ölçüleri
: 19x28,5 cm.
Süsleme özellikleri : Sülüs- Nesih kıt’anın etrafı altın cetvellidir. Dış pervazı ebrulu olan levhanın
koltuklarında süsleme yoktur.
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu
Ölçüleri
Süsleme özellikleri

: Şeyh Mehmed Sırrı el-Vahdetî er-Rıfaî
: 1291/1874
: Celî Sülüs
: “Yâ Hazret-i pîr Sultân Ebû Seyyîd Sâlih Abdülkâdir Cîylî Kadde’s- Allahû sırrahu’l-alâ”
: 37x45 cm
: Koyu yeşil renkli zemin üzerine altınla zerendûd olarak yazılan yazının üst kısmındaki
boşluklara çiçek buketleri işlenmiştir. Eserin dış pervazında açık pembe renk üzerine
serpme zerefşan yapılmıştır.
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

::: Celî Sülüs
: “Yâ Kâfî fî kemâlî ve’r-rızkî ve kesre mâlî”
“Ey benim kemâlime, rızkıma ve çok malıma kâfi olan (yeten) Allah’ım”
Ölçüleri
: 21x29 cm
Süsleme özellikleri : Koyu yeşil renk zemin üzerine beyaz mürekkeple yazılan Celî Sülüs istifin
etrafında süsleme yoktur.
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Hattatı
: Mîr Ali Herevî (1476-1544)
Tarihi
:Yazı Çeşidi : Ta’lîk
Okunuşu:
“Şenîdem ki Cemşîd-i füruh sirişt
Be-ser çeşme ber be-sengî nüvişt
Ber în çeşme çûn mâ besî dem zedend
Be-reftend tâ çeşm ber-hem zedend”
Güzel huylu Cemşid’in bir çeşme
kitabesinde şunu yazdığını işittim: Bu
çeşmeye bizim gibi birçokları geldi;
sonunda gözlerini kapatarak çekip
gittiler.”
Ölçüleri
: 13,5x23,5 cm
Süsleme özellikleri:
Altın cetvelli mail kıt’anın üst kısmında
bulunan muska koltuk içine hataî grubu
motiflerden oluşan bir desen işlenmiştir.
Desenin zemini boyanmamıştır.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
: Mîr Ali Herevî (1476-1544)
Tarihi
:Yazı Çeşidi : Ta’lîk
Okunuşu :
“Ey dil heme esbâb-ı cihân haste gîr
Bağ tarabet be-sebze araste gîr
Ve ân gâh be ân sebze si çon şebnem
Be-nişeste ve bâ medâd ber-haste gîr”
“Ey gönül bu dünyadaki her şeyi iste ve
mutluluk bahçesini yeşilliklerle ve çiçeklerle
süsle. Sonra sanki bir gece bu bahçede bir
çiçeğin üzerindeki şebnem (gece çiyi) gibi
kendini düşün (hisset).”
Ölçüleri
: 14.5x25 cm
Süsleme özellikleri :
Dört satır halinde ve mail olarak yazılan kıt’a,
altın cetvellidir. Yazı alanın içinde hatayi grubu
ve rûmî motifler bulunur. Levhanın dış pervazı
ise kumlu ebruludur.

116 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

:: 1291/1874
: Celî Sülüs
: “Kimseden ümmîd-i istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res rabbim yetiş imdadıma”
“Kimseden yardım beklemek hatırıma gelmez.
Ey benim feryada yetişen Rabbim, yetiş feryadıma.”
Ölçüleri
: 21.5x39.5 cm
Süsleme özellikleri : Levhanın etrafında bir süsleme unsuru yoktur.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
: Yesarî Mehmed Es’ad (ö. 1798)
Tarihi
: 1186/1772
Yazı Çeşidi : Ta’lîk
Okunuşu:
“Şehriyârâ! Hemişe mî-hâhem
Düşmanet ser-efekende piş tû bâd
Ser hod her ki der reh-i tû nihâd”
“Ey Şehriyâr! Daima düşmanımın başarısız
olmasını istiyorum.
Dünyada herkes sizin yolunuzu takip ederse
başarılı olur.
Ölçüleri
: 16x24 cm
Süsleme özellikleri:
Altın cetvelli dört satırlık mail kıt’anın dış
pervazı altın zerefşânlıdır.

118 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hattatı
: Mehmed Es’ad Yesârî (ö. 1798)
Tarihi
:Yazı Çeşidi : Ta’lîk
Okunuşu : Temrîn/Çalışma
Ölçüleri
: 16.5x24.5
Süsleme özellikleri:
Altın cetvelli levhada satırlar meyilli ve
noktalıdır. En alt kısımda “Fakir Yesarî”
ibaresi okunmaktadır.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Muhîddin (?)
:: Celî Sülüs
: “Ve Hüve bi külli şey’in alîmün / Ve O, her şeyi hakkıyla bilendir.”
Enâm sûresi 101. ayet
Ölçüleri
: 21x27 cm
Süsleme özellikleri : Dış pervaz dönemin anlayışına uygun olarak süslenmiştir.

120 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

: Kerestecizâde Mehmed (?)
:: Sülüs-Nesih
: “Kâle ebu’l-Muzaffer yehubbû ale’l-sâgiran”
“Ebu’l-Muzaffer (Berkyaruk) dedi ki: Büyüklere hizmet etmek küçüklere vazifedir. Mail kıt’ada;
Kur’an’dan sûre isimleri zikredilerek, Allah’ın çok Mennân (sınırsız ve karşılıksız olarak nimet
veren, çok cömert) olduğuna dair ifadeler yazılıdır.
Ölçüleri
: 20x27 cm
Süsleme özellikleri : Altın cetvelli Sülüs-Nesih kıt’anın koltukları hatayi grubu motiflerle bezenmiştir. Levhanın dış
pervazında ise süsleme yoktur.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Hulusi Yazgan (1869-1940)
: 1332/1914
: Ta’lîk
: “İbteda bi ism-i men lehu’l-esmâ
Bahirû’l-lûtf zâhirü’n-ni’ame
Vâcibü’z-zât lâ ilâhe sivâh
Vahidûn lâ şerikeleh vallah”
“Esması çok olanın ismiyle başladı. Parlaklığı lütûfla görünürlüğü nimetledir.
Ondan başka ilâh yoktur. Vallahi! O’nun eşi ve ortağı yoktur.”
Ölçüleri
: 24x30 cm
Süsleme özellikleri : Levhanın kenar suyu açık mavi zemin üzerine altınla yapılmıştır.
122 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: - (Mahmud Celaleddîn tarzında yazılmıştır.)
:: Celî Sülüs
: “Alem kaldırsa bir yerde kaçan sultan- Bismillah
Olur lâhutiyân arâyîş-i dîvân-ı Bismillah
Sırat-ı müstakîmi anla hatt-ı istivâsından
Varır Allah’a doğru menhec-i asân-ı Bismillâh”
Ölçüleri
: 36.5x39 cm
Süsleme özellikleri : Düz kıt’a şeklinde yazılan levhanın satır aralarına altınla beyne’s-sutur
yapılmıştır. Altın üzerinde gonca motifleri yer alır. Eserin dış pervazı açık yeşil
renktedir. Üzerinde tezyinat yoktur.
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Şeyh Hamdullah (1436-1520)
: 920/1514
: Sülüs-Nesih
: “Allahu veliyyü’t-tevfîk ni'mel-mevlâ ve ni'me'r-refîk”
“Allah başarının sahibidir; ne güzel mevlâ ve ne güzel dosttur.”
Binicilik ve atıcılıkla ilgili bir hadis-i şerif, “Bıyıklarınızı kısaltın,
sakallarınızı uzatın”, “Bana yakınlığınız soyla değil dinî yakınlığınızladır.”
mealinde hadis-i şerifler.
Ölçüleri
: 25.5x34 cm
Süsleme özellikleri : Sülüs-Nesih kıt’aların koltukları boş bırakılmıştır. Altın cetvelli kıt’aların
dış pervazı zerefşanlıdır.

124 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

::: Celî ta’lîk
: “Her kime verdimse zâyi ettiler
Âriyet ben kimseye vermem kitâb”
		
“Kime verdimse kaybettiler, Ben kimseye ödünç kitap verip almam”
Ölçüleri
: 31x52.5 cm
Süsleme özellikleri : Zerendûd olarak iki satır şeklinde hazırlanan levhanın etrafı Avrupaî tarzda motiflerle
tezyin edilmiştir. Yazı içine de buket motifleri işlenmiştir.

126 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Yedikuleli Seyyîd Abdullah (1671-1731)
:: Sülüs-Nesih
: “Allahu veliyyü’t-tevfîk ve hüve ni’me’r-refîk” ve hâdis-i şerifler
Allah başarının sahibidir; ve O, ne güzel dosttur.”
Ölçüleri
: 23x32 cm
Süsleme özellikleri : Sülüs-Nesih kıt’anın koltukları boş bırakılmıştır. İç pervazı zerefşanlı, dış pervazı gel-gir
ebruludur.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
: Mehmed Şefîk Bey (1820-1880)
Tarihi
: 1291/1874
Yazı Çeşidi
: Celî Sülüs
Okunuşu
: “Olmaz şarâb-ı sâgar-ı şâdî humârsız
		 Gülzâr-ı dehrde güli kîm gördü hârsız”
Mutluluk kadehinin şarabı, insanı sarhoş eder
Zamanın gül bahçesinde gülü kim dikensiz görmüştür.”
					
Kilârî Mehmed Lütfî Bey (ö. 1640)
Ölçüleri
: 29,5x44,5 cm
Süsleme özellikleri : Levhanın iç pervazı ebrulu, dış pervazı sadedir.

128 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Tahsin Bey (1851-1916)
: 1314/1896
: Celî Sülüs
: “Yâdında mı doğduğun zamanlar / Sen ağlar idin gülerdi âlem
Bir öyle ömür geçir ki olsun / Mevtin sana hande halka matem”
“Hatırlar mısın doğduğun zamanları / Sen ağlarken herkes mutlu idi ve gülüyordu.
Öyle bir ömür yaşa ki, sen öldüğünde / Herkes ağlasın, sen bu defa gül.”
Ölçüleri
: 32x38,5 cm
Süsleme özellikleri : Altın cetvelli dört satırlık kıt’anın dış pervazında dönemin Avrupaî tarzda
süslemeleri mevcuttur.
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı

: Mehmed Es’ad Yesârî
(ö. 1798)
Müzehhibi :
Tarihi
: 1245/1829
Yazı Çeşidi : Ta’lîk
Okunuşu : Hilye-i Şerife
Kametin ey bustan lâ-mekân pirâyesi
Nurdan bir servîdir düşmez zemine sayesi
Evvel ü ahir nazîri yok senin zâtın-dürür
Hatem-i cemi’ enbiya kevn ü mekânın
mâayesi
Ölçüleri
: 22,5x36,5 cm

130 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu
Ölçüleri
Süsleme özellikleri

: Suudü’l-Mevlevî (1882-1948)
: 1314/1896
: Celî Sülüs istif
: “Yâ Hazret-i Sıddık-i Ekber Meded Radyallahu Teala Anhü”
: 41x42 cm
: Dış pervazına Batı tarzında süslemeler yapılmıştır.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Mîr Ali Herevî (1476-1544)
:: Ta’lîk
: “Pey lokma vü hırka her lâhza
Nebâyed keşiden zi merdüm gozend
Be-rûzi bûd nîm nâyi kifaf
Be-omri bûd kohne dilki be-sened”
				
Molla Câmi
“Eğer her gün yemeyi ve giyinmeyi
istiyorsanız belki kimse size zarar
veremez. Yaşamak için ise kuru ekmek
ve eski bir kıyafet kâfidir.”
Ölçüleri
: 13,5x23,5 cm
Süsleme özellikleri :
Dört satırlık mail kıt’a beyne’s-suturlu
olup baş ve son kısmına muska koltuklar
yapılmıştır. Kirli pembe iç pervazın
dışında kalan alanlar sim-efşanlıdır.

132 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Mahmud Celâleddîn (1749-1830)
:: Celî Sülüs
: “Kâle Şeyhü’l-ekber (Muhiddîn İbn Arabî) ve’l-kibritü’l-ahmer
kadde’s-Allahu tealâ be-sırrıhi’l-enver.
Lillahi tahte kubabi’l-izze taifetün
Ehfâfehüm fi libasi’l-fakr iclâlen”
“Allah için izzet kubbelerinin altında bir taife vardır ki çok
büyüktürler. Ancak Allah onları fakirlik elbisesi altında gizlemiştir.”
Ölçüleri
: 39x53 cm.
Süsleme özellikleri : İki satır halinde yazılan Celî Sülüs levhanın dış pervazı ve yazı
alanındaki boşluklar dönemin süsleme anlayışına göre tezyin edilmiştir.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu
Ölçüleri
Süsleme özellikleri

: Nazif Bey (1846-1913)
: 1332/1914
: Celî Sülüs
: “Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn / Bir yerin şerefi orada oturan iledir.”
: 49.5x52 cm
: Yazının köşelerinde dört adet buket vardır. Cetvelin dışında da dönemin
modasına uygun olarak yapılmış Batı tarzı süslemeler mevcuttur.

134 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Sadreddinzâde Mehmed Hayrullah Efendi (?)
: 1191/1777
: Ta’lîk
: “Nist gamem kez çed ehl-i suhen
Leb ne-güşâyend be-tahsîn-i men
Kâse-i çînî ki sadâ mî-koned
Hod sıfat hîş edâ mî-koned”
“İnsanlar sizin hakkınızda iyi-kötü her şey söyleyebilirler. Bu o kadar da
önemli değildir. Önemli olan sizin konuşurken kendinizi anlatmanızdır.”

İcâzet Metni:
“İzüntü bi vaz‘i’l-ketebeti hâzihi’lkıt‘ati’l-matbuate Mevlânâ ve ene’l-fakîr
Sadreddînzâde Mehmed Hayrullah Efendi
ve ene’l-fakîr İsmail eş-şehîr-i be-kül
Ahmed Pâşâzâde min tilâmîz Mehmed
Es’ad Yesârî gufira lehuma”
“Mehmed Es’ad Yesârî’nin talebesi İsmail
Ahmed Paşazâde, bu kıt’ayı yazan
Sadreddînzâde Mehmed Hayrullah
Efendi’ye yazılarına imza koyma yetkisi
verdim. Allah onların günahlarını affetsin
1191/1767”
Ölçüleri
: 18x27.5 cm
Süsleme Özellikleri:
Muska koltuklar zer-ender-zer tezhiplidir.
Altın cetvelli iç pervaz üzerinde yaprak
motifleriyle kenar suyu işlenmiştir. Dış
pervaz zerefşanlıdır.
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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AYASOFYA LEVHALARI VE İBNÜLEMİN
İbnülemin’in adıyla anılan hayırlı teşebbüs ve işlerden birisi de Ayasofya
Camii’nde bulunan ve 1934 yılında indirilen levhaların tekrar eski yerlerine
asılmasıdır. Bilindiği üzere Ayasofya Camii aynı zamanda Türk hat sanatının
önemli şaheserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan Kazasker Mustafa
İzzet Efendi’nin yazdığı daire şeklindeki Allah (cc), Muhammed (sav), dört
halife ile Hz. Hasan ve Hüseyin levhaları, güzelliğinin yanında hat sanatı
açısından da benzersiz niteliktedir. Ancak her bakımdan değerli bu levhalar
Ayasofya Camii’nin 1934 yılında geçici olarak müzeye çevrilmesi sırasında
bulundukları yerden indirildi. Levhalar büyüklükleri sebebiyle cami dışına
da çıkarılamadığı için bir köşede çürümeye terk edildi. 1939 yılında ise
Hasan Âli Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı sırasında levhaların indirilmesiyle
ilgili bir soruşturma açıldı. Aynı yıl Müzeler Müdürü Remzi Oğuz Arık’ın
başkanlığında toplanan bir komisyon levhaların tekrar eski yerlerine asılması
konusunda karar aldı. Bununla beraber araya II. Dünya Savaşı’nın girmesi
ve tahribata uğrayan levhaların tamire ihtiyaç göstermesi yüzünden bu
karar uygulamaya konulamadı. Nihayetinde aradan on yıl geçtikten sonra
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Ekrem Hakkı Ayverdi ve tüccardan Nazif
Bey’in teşebbüsüyle gerekli tamirat yapıldı ve levhalar 28 Ocak 1949 tarihinde
Ayasofya Camii’ne tekrar asıldı.
Ayasofya Camii içi (P. Sabah, 1868)

136 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Ayasofya levhalarını yerde
gösteren başka bir fotoğraf
(Encümen Arşivi, 3 Şubat 1935)

Ayasofya Camii’nin içeriden görünüşü
(Sebah and Joaillier, 1880’ler)

138 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Ayasofya levhaları cami müzeye
çevrildikten sonra 1934’te yere indirildi
(Encümen Arşivi, 13 Şubat 1935)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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BASIN HAYATINDA 50 YIL JÜBİLESİ ve İBNÜLEMİN
İstanbul Basın Birliği Mıntıka Reisi ve Vakit gazetesi sahibi Hakkı Tarık Us tarafından
6 Şubat 1943 tarihinde yazı hayatlarında 50 yılı tamamlamış 59 kalem erbabı
şerefine bir jübile tertip edildi. Bu aynı zamanda matbuat hayatında bu kadar geniş
katılımlı bir jübile olmasıyla bir ilktir. Her ne kadar toplantının adı jübile olsa da
mesleklerinde elli yılı tamamlayan kalemlerin bir kısmı daha sonra da gazetelerde
yazmaya ve eser vermeye devam edeceklerdir. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Ziya
Uşaklıgil, Mehmet Emin Yurdakul ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi önemli isimlerin
yanında jübilesi yapılan kalem erbabı arasında İbnülemin Mahmud Kemal İnal da
vardır. Devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in bizzat iştirak ettiği jübilenin ilk
ayağı saat 14.00’da Eminönü Halkevi’nde gerçekleşti. Burada düzenlenen tanışma
çayında, jübilesi yapılacak olan yazarların konu ile ilgili düşünceleri mikrofon
aracılığıyla kayda alındı, fotoğraf çekimleri yapıldı. Bundan maksat günün hatırası
olmanın yanı sıra bu mühim şahsiyetleri ses ve görüntüleriyle geleceğe taşımaktır.
Halkevi’ndeki çekimlerde süre bir dakikayla sınırlanmıştır. Sıra İbnülemin’e
geldiğinde, “Bir dakikada ne söylenebilir? Allah bes baki heves” diyerek mikrofondan
ayrılır. Ardından saat 15.30’da asıl törenin yapılacağı İstanbul Üniversitesi Konferans
Salonu’na geçildi. Oldukça ilgi gören tören sebebiyle öğrenciler, üniversite hocaları,
askeri ve mülkî erkân salonu doldurmuştur. Saat 16.00’da Konferans salonundaki
törende İbnülemin’in yakın dostlarından Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve
Matbuat Umum Müdürü Selim Sarper birbiri ardından kürsüye gelip toplantıya
katılanlara hitap ettiler. Sonrasında kürsüye çıkan Hakkı Tarık Us, jübilesi yapılan
59 yazar ve sanatçının hayatı ve eserleri hakkında, hepsi için ayrı ayrı olmak üzere
toplamda üç saate yakın bir konuşma yaptı. Ayrıca jübilenin ertesi günü 7 Şubat’ta
Beyazıt Medresesi’nde bulunan İnkılap ve Şehir Müzesi’nde jübilesi yapılan yazar ve
sanatçıların eserlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Jübilenin hatırası olarak Hakkı Tarık
Us tarafından 50 Yıl adıyla bir de albüm hazırlandı.

İbnülemin’in Konya ziyaretinden bir kare. 16 Mayıs 1940
(Nedret İşli Arşivi)

140 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Hakkı Tarık Us bundan sonra 1948 ve 1953 yıllarında da yine 50 Yıl adıyla böyle
jübileler tertip edecektir. 30 Mayıs 1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen jübilenin kapanış konuşmasını ise İbnülemin Mahmud
Kemal yapmıştır. İbnülemin burada “Bir millet kadirşinaslığı nisbetinde yükselir. Bu
vazifeyi yapanlar büyük milletimizin kadirşinaslığını bir defa daha ispat etmişlerdir.
50 sene sonraki jübilede çok daha uzun konuşmak üzere şimdilik müsaadelerinizi
dilerim” (Cumhuriyet, 31 Mayıs 1953) diyerek kendisine has bir lâtifeyle konuşmasını
süslemiştir.

Hakkı Tarık Us’un 6 Şubat
1943 tarihinde düzenlediği
50 Yıl jübilesinde Eminönü
Halkevi önünde alınmış,
aralarında Halit Ziya
Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Milli Eğitim Bakanı
Hasan Âli Yücel ve İbnülemin
Mahmud Kemal İnal’ın da
bulunduğu bir grup fotoğrafı
(İÜ İbnülemin Arşivi)

Halit Ziya Uşaklıgil, Hasan Âli
Yücel, Mehmet Emin Yurdakul
ve İbnülemin Mahmud Kemal
İnal, Eminönü Halkevi’nde,
jübile hatırası olarak Hakkı
Tarık Us tarafından hazırlanan
50 Yıl Albümü’nü inceliyorlar.
(İÜ İbnülemin Arşivi)

Eminönü Halkevi
önünde başka bir
açıdan çekilmiş grup
fotoğrafı (Taha Toros
Arşivi)

Aynı gün çekilmiş
başka bir fotoğraf
(Taha Toros Arşivi)

Eminönü Halkevi’nde jübile
öncesinde çekilmiş bir
fotoğraf. İbnülemin Mahmud
Kemal İnal, Milli Eğitim
Bakanı Hasan Âli Yücel ve
Hüseyin Rahmi Gürpınar ile
protokol sırasında yerini
almış. (Taha Toros Arşivi)

142 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

İbnülemin Eminönü Halkevi’nde
günün hatırası olarak kendisinden
istenen konuşmayı yaparken.
”Bir dakikada ne söylenebilir?
Allah bes baki heves”

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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50 Yıl Albümü’nde İbnülemin Mahmud
Kemal İnal için ayrılmış sayfanın
görüntüsü. Sayfada gençlik fotoğrafı
ile konağında kitaplar ve hat levhaları
arasında çekilmiş bir fotoğraf yer
alıyor. Ayrıca Arap ve Latin harfleriyle
yazılmış yazı örnekleri ile Tarik
gazetesinde yayınlanan ilk yazısından
bir bölüm verilmiş.

50 Yıl jübilesinin
gerçekleştirildiği
bugün mevcut
olmayan İstanbul
Üniversitesi
Konferans
Salonu.

İbnülemin,
İstanbul
Üniversitesi
Konferans
Salonu’nda
düzenlenen
jübile programını
izliyor. (İÜ
İbnülemin Arşivi)
50 Yıl jübilesi hatırası
olarak Hakkı Tarık Us
tarafından hazırlanan
albümün kapağı
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL

Jübile döneminde gerek
İstanbul gerekse Anadolu
basını tarafından büyük
ilgiyle karşılanmıştır.
Gazeteler jübileyi birinci
sayfalarından haber
yapmışlar, köşe yazarları
jübile hakkında yazılar
yazmışlardır. Vakit gazetesi 7
Şubat 1943 tarihli sayısında
jübileyi “Muharrirler jübilesiDün seçkin kimselerin
iştirakile parlak surette
yapıldı” manşetiyle vermiştir.
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Eşine az rastlanan bir koleksiyoner olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal,
başta yazma kitaplar, yazı takımları, hat levhaları ve antika eşyalar olmak
üzere kültürel miras açısından çok önemli olan koleksiyonunu vefatından
sonra alınmak kaydıyla 1949 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağışladı. 1953
yılında ise “vefatından sonra alınmak” şartını kaldırdı ve koleksiyon İstanbul
Üniversitesi’ne intikal etti. İbnülemin’in 1953 yılında Üniversite’ye yaptığı
bu jest karşılıksız kalmadı ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve yönetimi
tarafından adına bir şeref günü tertip edildi. 5 Mart 1953 tarihinde İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bulunan 1 no’lu dershanede düzenlenen
törene başta İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay olmak
üzere pek çok önemli kişi katıldı. Törende İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord.
Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan, Edebiyat Fakültesi hocalarından Prof. Hilmi
Ziya Ülken, Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar, Prof. Mükrimin Halil Yinanç ve
Talebe Birliği Başkan Vekili Ali Erkut, İbnülemin’in kişiliği ve çeşitli yönleriyle
alâkalı konuşmalar yaptılar. Törende İbnülemin’e Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi müdürü heykeltıraş Âli Nijad Siler ve İstanbul Üniversitesi
Rektörü Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan tarafından meşhur hattat
Necmettin Okyay hattıyla birer levha takdim edildi. Törenin sonunda görüş
ve düşüncelerini almak üzere İbnülemin kürsüye davet edildi. İbnülemin
önceden hazırladığı bir metin ışığında davetliler huzurunda güzel ve etkileyici
bir konuşma yaptı. Bu değerli koleksiyon günümüzde İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi’nde ayrı bir bölümde sergilenmekte ve muhafaza
edilmektedir.

“Üç aydan beri hasta idim. Tamamiyle kesb-i afiyet edemediğim halde kıymet bilen kıymetli
gençlerimizin lütfen tertip ettikleri bu toplantıda bulunmağı vecibe addettim. Aziz vatandaşların, bilhassa ilim ve irfanıyla milleti tenvir edecek olan münevver gençlerin sevgisine nâil olmak,
en büyük şeref iken böyle bir toplantı tertip edilmesini, istihkakımın fevkinde bir iltifat olarak
telakki eylerim ve kadirşinas gençlerimize ve beni tatyib için teşrifeden zevat-ı kirama teşekkürler ve dualar ederim. Müddet-i ömrümde bir kürsiye çıkıp hitabet etmeğe nefsimde salahiyet
ve liyakat tasavvur etmemişken bu gün bu kürsüde arz ve cidde mecbur oldum. Söz söylemeğe,
liyakatim gibi sıhhatim de pek müsaid olmamakla beraber söylemeyi, söylememeye tercih ettim.
Malumdur ki bir ferd, bir cemiyyet, kıymet-şinaslığı nispetinde yükselir. Kıymet bilmeyenler,
yükselmekten mahrumdurlar. Kıymeti olanları yahud benim gibi kıymetli zannolunan acizleri
takdir ve tevkir idenler
“Kadr-i dürr ü gevheri âlem bilir
Âdemi ammâ yine âdem bilir”

İbnülemin’in İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı konuşmanın birinci sayfası
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fehvasınca hakikatde kendi kıymet ve meziyyetlerini göstermiş ve millete hidmet etmiş olurlar. Kendilerini herkesin üstünde farz ettikleri halde tevazu‘ perdesine bürünerek bazı hodpesendlerin ihtiyar ettikleri riyakârlığa ve cali tevazua benzetilmemesini reca ederim, ben nefsinde
meziyyet tecelli eden hayal-perestlerden değilim. Haddini bilenlerdenim. Bu sebeple hakkımda
gösterilen teveccühü meziyyete haml etmekten teeddüb ederim. Vaktiyle
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“İlmine hükm ettiren insana fart-ı cehlidir
Ehl-i irfan cehlini âlim olunca anlıyor”

İbnülemin’in İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı
konuşmanın ikinci sayfası
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demiştim. Başkalarının ne fikirde olduklarını bilemem. Ben, kendi halimi ve benimle hem-hal olanları nazar-ı
dikkate alarak söylüyorum, ilim sahasında ilerledikçe cehlimizde kani‘ olarak kendimizi âlim addetmekten utanıyoruz. Beğenerek yazdığımız eserleri bir zaman sonra beğenmiyoruz. İlmimize hükm etmek cehaletini kabul
etsek beğenmemek mümkün olmaz. Her şeyimizi beğeniriz, kendimizi her şeye layık görürüz. Benim beğenilecek bir şeyim olmadığını samimi bir lisan ve vicdan ile itiraf etmekle beraber müteselli olduğum yalnız bir
cihet vardır ki pek genç yaşımdan beri aziz milletin maarifine âcizane hidmet etmeğe çalışmışımdır. Muvaffak
olunursam şükrederim, olamıyorsam kusurumun hulus-i niyetime bağışlanacağını ümid ederim. Babam merhum, bana iffet ve namustan başka miras bırakmadı. Ben ise kazanmanın yolunu hiçbir devrde öğrenemediğimden servet sahibi olamadım. Cenab-ı mürebbi-i âlem “Rızkın hayırlısı kifayet edendir” buyurduğundan
bana isabet ve kifayet eden rızka kanaat etdim ve bu kanaati mahza saadet addeyledim. Çünki en büyük servet
ve saadet kanaatdir. Allaha hamd ederim ki nefismce maddi bir emelim ve kimseden dileğim yokdur. Bütün
servetim, kitaplarımdan, yazı koleksiyonumdan ve müzelik ufak tefek bazı şeylerden ibaretdir. Evlad-ı vatanı
nefsime tercih ettiğim için servetimi memnuniyetle onlara teberru’ etdim. Üniversite senatosunca lütfen müsaade edilmesi üzerine merkez binasında -nâm-ı âcizaneme izafetle- bir kütübhane tesis olundu. Pek kıymetli
mühendislerimizden Ekrem Hakkı, üniversitenin eski muhasebe müdiri Asım Vehbi ve genç yüksek mühendis İlhan Tevfik Beyler bu hususta pek ziyade muavenet etdiler. Kendilerine müteşekkirim. İnşaallah gayretli
gençlerimiz ve ilim ile iştigal eden diğer vatandaşlarımız, naçiz kütübhanemden müstefid olurlar ve üniversite
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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idaresi kütübhanenin muhafazasına itina eder de kitab hayatım hitam bulduktan sonra ruhumu şâd ederler.
Eski büyük şairlerimizden Taşlıcalı Yahya’nın
“Kaşki sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa”
demiştir. Ben de
“Kaşki yapdığımı yapsa bütün ehl-i kitab
Kârımız cümle hemân millete hidmet olsa”
derim. Vatanını sevenler, onun uğrunda sevdikleri şeylerden feda etmekten çekinmezler. Mahabbet lafla değil,
fedakârlıkla isbat olunur. Vatana hidmet itmek ehl-i vatan içün en mühim borcdur. Borcı eda etmek ise hakikatde bir meziyyet sayılamaz. Ben de bir meziyyet ibraz etmedim, borcumu eda etdim. Bu toplantıyı tensib ve
tanzim eden ve müstehak olmadığım sözlerle bana kıymet vermek isteyen - müsecca’ olarak söyleyeyim- Fen
sahasında projektör-Üniversitede kıymetli doktor-üstad Kâzım İsmail Beyefendiye ve hakkımda şitayiş-kârâne
kelam eden zevat-ı muhteremeye bilhassa teşekkür ederim. Pek uzayan söze nihayet vermeden evvel teveccühlerinin müteşekkiri olduğum kadir-bilir gençlerimizin bu gün hakkımda izhar etdikleri samimi mahabbet
ve riayeti, yaşadığım müddetçe unutmayacağımı, kendilerinin de ayni suretle izaz ve taltif edilmelerini ve mesleklerinde tefeyyüzle devlet ve millete arz-ı hıdmete muvafık ve dünya ve ukbada mamur olmalarını eltâf-ı
ilahiyeden temenni ederim.”
İstanbul Üniversitesi
jübile fotoğrafları
152 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

(Metinde İbnülemin tarafından üstü çizilen yerler çeviri yazıya alınmamıştır.
Metni yeni yazıya aktaran Dr. Fatih Tığlı)
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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İstanbul Üniversitesi’nde
İbnülemin şerefine
düzenlenen toplantı
sırasında çekilen
fotoğraflar
154 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

İstanbul
Üniversitesi’nde
İbnülemin şerefine
düzenlenen toplantı
sırasında çekilen ve
İbnülemin tarafından
Taha Toros’a
imzalanan fotoğraflar
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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İBNÜLEMİN'İN VEFATI VE VASİYETİ
Seksen altı yıllık ömrünü, öğrenmeye, öğretmeye, ilme ve memlekete hizmete
adayan İbnülemin Mahmud Kemal İnal 24 Mayıs 1957 tarihinde vefat etti.
Vefatı ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. 27 Mayıs 1957'de Beyazıt Camii'nde
kılınan cenaze namazının ardından babası, annesi ve kardeşinin yattığı
Merkezefendi Kabristanı'na defnedildi. Yazdığı vasiyetname doğrultusunda
mal varlığının büyük kısmını hayır kurumlarına ve hizmetlerine vakfetti.
Mercan'da bulunan tarihî konağı ise İbnülemin Mahmud Kemal Yurdu adı
altında, İslâmî ilimler alanında öğrenim gören yahut İslâmî terbiyeye sahip
talebeleri barındıracak bir yurt olarak kullanılmak üzere İbnülemin Mahmud
Kemal İnal Vakfı’na bağışladı.
Tamamı Hoş Sadâ adlı eserinin giriş kısmında bulunan vasiyetnamenin
başlangıç kısmı şöyledir:

1953 yılında İstanbul
Üniversitesi'ndeki toplantı sırasında
İbnülemin'e Güzel Sanatlar Akademisi
tarafından hediye edilen levha.
Necmeddin Okyay hattıyla yazılan
levhada Yahya Kemal ve Süleyman
Nazif'in İbnülemin hakkında
söyledikleri meşhur beyit yer
almaktadır.
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Hattatı
Tarihi
Yazı Çeşidi
Okunuşu

: Necmeddin Okyay (1883-1976)
: - (1955)
: Celî ta’lîk
: ”Hezâr gıbta o devr-i kadîm efendisine
Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine”
Ölçüleri
: 33.2x53 cm
Süsleme özellikleri : Levhanın dış pervazına -muhtemelen Necmeddin
Okyay’a ait ebrular- yapıştırılmıştır. Beytin ilk
satırı Yahya Kemal Beyatlı’ya, (1884-1958)
ikinci satırı Süleyman Nazîf’e (1869-1927) aittir.

"1-Müstakîlen mâliki bulunduğum İstanbul’da Mercan’da Mühürdar
Emin Paşa Sokağı’ndaki yeni 13 ve eski 8 numaralı konağımı ve
müştemilâtını (teferruat kabilinden olan ve olmayan menkûl mallar hariç)
aşağıda gösterilen maksada ve gayeye, tesbit ettiğim kayıd ve şartlar
dairesinde tahsis ederek (İbnülemin Mahmut Kemal Tesisi) adı ile hükmî
şahsiyeti haiz, Medenî Kanunun 437. maddesinin bahşetmiş olduğu
salâhiyete müstenid, ölümüme bağlı tasarruf yoluyla yani ölümümden
sonraya muzaf olarak vasiyet suretiyle vakfettim. Şöyle ki;
a) Vakfettiğim bahsi geçen bina, daima “İbnülemin Mahmut Kemal
Yurdu” namıyla yâdolunmak ve hâlihazırı ile mamur olarak muhafaza
edilmek şartıyla, hâlen İstanbul’da hâl-i faaliyette bulunan İmam ve
Hatip Mektebi’nin tesisindeki gayeye ve maksada tahsis olunmuştur.
Bu mektepte okuyacak talebe ile, mektebin hey'et-i idaresince verilecek
karar üzerine İstanbul’daki Üniversitelerde din-i İslâm’ın farâizine itina
ve riayet ile, iştihar eden mütedeyyin ve müstehak talebe için bina, yurd
olarak kullanılacaktır."

İbnülemin’in vefatından sonra yakın
dostu Hasan Âli Yücel’in yazdığı yazı
(Cumhuriyet, 3 Haziran 1957)
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İbnülemin İstanbul İmam Hatip Okulu’nun temel atma merasiminde.
En solda, yanında Fahrettin Kerim Gökay. Konuşma yapan talebe Mümin
Çevik, solunda Rahmi Saruhan, sağında fötr şapkalı Seniyyüddin Başak,
onun sağ arkasında Gündüz Akbıyık, sağ önde oturan Hafız Ali Üsküdarlı.
Çarşamba / Fatih, 29 Nisan 1955, Cuma.
(Nedret İşli Arşivi).

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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İbnülemin’in vefatının ardından
ailesi tarafından verilen teşekkür
ilanı
(Zafer, 27 Mayıs 1957)

İbnülemin’in vefatı ile ilgili haber
(Vatan, 26 Mayıs 1957)
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BİR OSMANLI EFENDİSİ
İbnülemin, kişiliği, mizacı, yaşayışı ve sahip olduğu kültürel birikimle her
zaman gündemde olmuş, ünlü şairler hakkında mısralar söylemiştir. Yahya
Kemal’in Süleyman Nazif ile birlikte söylediği;
Hezâr gıbtâ o devr-i kadîm efendisine (Yahya Kemal)
Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine (Süleyman Nazif)

mısraları İbnülemin’i veciz bir şekilde ifade etmektedir. Buna karşılık olarak
“Sûretimiz nasıl başkalarının sûretine benzemiyorsa her türlü tasannudan,
tasallüfden, riyakârlıktan ve sahte vekarlıktan masun ve her vech ile sıdk ve
safvete makrun olarak tabiatımız da başkalarının tabiatına benzememelidir ki
‘Ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine denilebilsin.” diyen İbnülemin’in
bu mısralardan hoşlandığı anlaşılmaktadır. Bir başka şair İbrahim Alaattin
Gövsa, İbnülemin’in bütün kütüphanesini ve değerli koleksiyonunu 1949
yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağışladığını açıklamasından sonra yazdığı;
Bir öyle âbide rekzetti yurda hazret ki
İlel’ebet şaşacaktır cihân mühendisine

mısralarıyla yukarıdaki beyiti bir kıt’a hâline getirecektir.
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Süleyman Nazif

Yahya Kemal
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İbrahim Alaattin Gövsa
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ÜSTAD
Ömrü kitaplar, kütüphaneler arasında geçen İbnülemin, çalışmalarının
sonunda ulaştığı bilgiyi kuvvetli zeka ve muhakeme gücünün, kalem
kabiliyetinin yardımıyla “eser” hâlinde okuyucuya ve ilim âlemine sundu.
Zaten ortaya koyduğu eserler ilim sahasında sahip olduğu kudretin somut
göstergeleridir. Osmanlı tarihi ve sanatı konusunda edindiği eşsiz birikim
sayesinde devrinde yerli ve yabancı ilim adamları, sanatkârlar tarafından
otorite olarak kabul edildi. Bununla beraber;
İlmine hükmettiren insana fart-ı cehlidir
Ehl-i irfan cehlini âlim olunca anlıyor

1943 yılında İstanbul Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 50 Yıl jübilesine ait
bir fotoğraf. Ön sıra sağ başta İbnülemin, ortada Behice Ziya Kollar, solda Fuat Köprülü
(Nedret İşli Arşivi)
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diyen İbnülemin büyük bir mütevazılık örneği göstererek ilmiyle hiçbir
zaman mağrur olmadı. O bilgisiyle, geniş bibliyografya hazinesiyle, güçlü
hafızasıyla aynı zamanda bir “ayaklı kütüphane” idi. Çalıştığı konuda güçlükle
karşılaşanlar, kaynak sıkıntısı yaşayanlar hep onun kapısını çaldı. Bildiği
her şeyi başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanan İbnülemin ise öğrencilerden
üniversite hocalarına kadar kendisine yapılan bu müracaatları hiçbir zaman
karşılıksız bırakmadı, elinden geldiğince herkese yardımcı oldu. Şöhreti
yurt dışına da yayılan İbnülemin çeşitli ülkelerde düzenlenen milletlerarası
bilimsel toplantılara ve kongrelere davet edildi. Yaşadığı dönemde gazetelerde
ve mecmualarda Osmanlı tarihi söz konusu olduğunda bilir kişi olarak onun
görüşlerine başvuruldu. Kendisiyle röportajlar yapıldı ve söyledikleri her
zaman ilgi çekti. Kısaca adının geçtiği her yerde hep “üstad” olarak anıldı ve
saygı gördü.

Topkapı Sarayı’nda Resim
ve İşleme Salonu’nun açılışı
sırasında Milli Eğitim Bakanı
Hasan Âli Yücel ve diğer
davetlilerle birlikte
(18 Temmuz 1940)

Topkapı Sarayı’nda açılan Resim
ve İşleme Salonu’nu Milli Eğitim
Bakanı Hasan Âli Yücel ile
beraber gezerken
(18 Temmuz 1940)

1950’lerde Topkapı Sarayı Nakışhanesi’nde Süheyl Ünver ile İbnülemin’i bir arada gösteren toplu bir fotoğraf
(İÜ İbnülemin Arşivi)
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Topkapı Sarayı’nda Hasan Âli
Yücel ve İbnülemin
(18 Temmuz 1940)
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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İbnülemin’in Danimarka’da düzenlenen Antropoloji ve
Etnoloji Kongresi’ne davet edilmesiyle ilgili gazete haberi
(Kurun, 21. 10. 1937)
170 ~ İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Akşam gazetesinde kendisiyle yapılan bir röportaj
(22 Şubat 1939)
İbnülemin Mahmud Kemal İnal
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bitin bir §ntnın hikayesi
Üst ad îbnülemin Mahmud Kemal şöyle diyor: «Bir âşık bir güzeli nasıl
sever, nasıl ardından

koşar,

nasıl

elde

etmek isterse ben de kitablan

öyle sevdim, öyle koştum, öyle elde ettim.»

ibnilemin Mahmut Kemal bey evinde Yedi gün objektifi karşısında
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J5ey

nefer ântb

Fotoğraf lar: YEDİGÜN ÂLİ

Yazan: NACİ SADULLAH

Onun için Süleyman Nazif:

murtkan mıdır? r N e âlimidir, âlemliği

— «N e kendi kimseye benzer, ne kim
se kendisine»

neresindedir; onu niçin garip bulurlar;

derdi.

çok mu sevilir, yoksa yine söylenildiği

— Konuşulacak adam odur işte!
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lay konuşmaz!

Düşündüm ki, tecessüsümü, bu istif

kolay

ko

ham ormanının çıkmazlarından selâmet
yolum çıkarabilmek ancak bizzat ken
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Asarı
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Onun hakkında, herbiri ayrı bir bil
diği tarafından ortaya atılan bu biribirine

müzesi

yin elinde, daha doğrusu cilindedir.

— Konuşmıya razı olur ama, huyu
— Mübareği
hani!

İslâmiye

bir gecelik tak
başlığının

kenar

larından sık, ve toyu siyah saçları
salkım salkım taşıyor; damarları ve

tecessüsten

yaman bir me

kemikleri çıkık şakaklarını örtüyordu.
Renkli mintanına babayani bir kayıtsız

rakla kıvrandırabilir. O kendisine man
yak denilebilecek derecede geveze mi

lıkla bağlanmış, soluk kıravatı, kahve
rengi yeleğinin bir cebinden öbür ce

mahrum kimseleri bile

dir, bir nevrastenik kadar sinirli midir,
yoksa bir melânkolik kadar uslu so-

bine, bir ince asma köprü

Üstadın bir diğer portresi

nan kalın,

gümüş

gibi

j En büyük zevki kitablar olan bir
5insanla, kitablarm arasında bulu
nuyorduk; tabiî kitablardan bah
settik. Üstad Îbnülemin Mahmud
Kemale:
*— Kitablarınızı ve yazılarıma
■
■Üniversiteye verdiğinizi gazete ve
mecmualar yazdılar» dedim.
«— Yalnız kıtablarımı ve yazıla
rımı değil, maddî neyim varsa bü
tün varlığımı verdiğimi yazdılar,
diye başım salladı. Hakkımda eösjterdikleri riayetten dolayı müte
şekkirim. Fakat maddî varlık mad
desi hakikate uygun değildir. Be
nim bütün maddî varlığım, kitablarımdan ve yazılarımdan ibarettirBundan başka bir varlığım yoktur
ki, vereyim. Üsküdarlı Safi merhu
mun şu kıt’ası, tamamile halime
muvafıktır-.
Başını arkaya dayadı, kıt’ayı aj ğır ağır okudu:

salla

kordonu ve ihmal

Meşhur
Kitap
Meraklı
larını
Ziyaret

Ibn-il-Emin Mahmut Kemalin
Kütüpanesinde
Yaşlı bir ninenin güler yüzü ile
karşılanarak loş koridorlardan bü
yük bir salona getiriliyorum. Baş
tanbaşa yüzlerce tablo ve kitaplarla
süslü bir salon. Bir an, gözüm yarı
açık bir odanın gene loş duvarlarına
kayıyor. Burası da öyle; kûfî, nesih,
sülüs, rık'a yazılar ve sayısız levha
lar dolu..

«Diyemez oldum e y le y ip tayine
«Bu da vân m , şu da diyanm dır»
«Var İte malik olduğum bir şey»
»Yeri meçhul olan m ezan m d ır .»

Sonra bir nefeste, kestirip attri
«— İşte, bu böyle! Geçen sene
yaptırdığım teberru muamelesini,
hayatımda ilin etmek istemedim.
Kitabı hayatımı hatmettikten sonra
meydana çıkmasını arzu ettim:
çünkü sevabın gizli olması, alenî
— A rkası Sa. Z, Sû- £ d e —

r\

Önümde açılan bir kapıdan çağırılıyorum:
— Buraya buyurun.
On binlerce lira değerindeki Üçüncü Sultan
Selim divanından bir yaprak

Giriyorum. Dört köşe kitap dolu
kanapeler.. ortada bir kitap küme
si. Duvarlar, baştan başa altın yazı
ile ve çok sanatkârane işlenmiş lev
halarla süslü... Bir kenarda yüz y:l
önce Paşabahçe cam ve şişe fabrika
sında yapılmış ve eski adları ile şü-

kûfedanlık, güldanlık ve daha bunla
ra benzer adlar taşıyan birçok değerli
eşya ile bezenmiş bir kolleksiyon..
Burası ne bir müze,
ne de bir
meşherdir. Burası, göz yumup açıncıya kadar geçen bir ömrün zevk
diye tapınarak biriktirdiği eserleri
toplıyan bu mabettir: İbnülemin
Mahmut Kemalin evi..
Ben, buraya üstadın, Süleyman
Naziften başka kimsenin giremediği
kütüphanesini, değerli eserlerden
hiç olmazsa birkaçını
görmek ve
kendisinden kitap merakının derece
sini, en sonra da bu kütüphaneyi
nasıl vücuda getirdiğini sormak için
gelmiştim. Bütün hayatını kitaplar
arasında geçirmeği en büyük zevk
sayan ve kitaptan başka hiç bir şeye

5

İbrahim Alaattin Gövsa’nın
İbnülemin hakkında Yedigün
mecmuasında yayınlanan yazısı
(25 İkincikanun (Ocak) 1938)
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Naci Sadullah’ın İbnülemin ile yaptığı
röportajdan bir bölüm
(Yedigün, 31 Birinciteşrin 1934)

Metin Toker, Cumhuriyet
10 Ekim 1949

Niyazi Ahmet Banoğlu, Kitap
ve Kitapçılık, nr. 3, İstanbul
1 Şubat 1936
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İB N Ü LEM İN M A H M U T KEM A L

İ

bnulemin
Mahmut Kemal İnal ın
oturduğu evin
adresini öğrenmek
için
yaptığımız
soruşturmalarda,
aşağı yukarı aldığımız cevap ay
nı oldu.
—
Mercana
gidiniz.
İbnulemin
Mahmut Kemal deyince, herkes evini
size gösterir.
Hakikaten, şöhreti
hudutlarımızın
dışına çıkmış olan üstadın evini bul
mak, semtini öğrendikten sonra hiç de
zor bir şey değildi.
Mercanda, bize tarif edilen semt
te, önümüze ilk çıkan çilingire sorduk.
Çilingir,
yüzümüze
dikkatli
dikkatli
baktıktan sonra :
— Bu zat bakırcı m ıdır? demez
mi?
Bu cevabı aldıktan
sonra, tabiî
fazla izaha lüzum görmedik ve ö sıra
da yoldan geçmekte olan bir posta müvezziine yaklaştık. M üvezzi, sözlerimi
zi daha bitirmeden :
— Ebediyat âlemi Mahmut Kemal
E fendi mi? diye lâfım ızı kesti.
İşte
şu sarı konakta oturuyor.
G erçi
müvezzi, bilmeden bu yan
lışlığı yapmıştı ama, hakikaten İbnülemin
Mahmut
Kemal,
ebediyatımızın
başlı başına bir âlemi idi.
Fakat şu
çilingirin sözlerine ne dersiniz?
M üvezzinin
«İşte» diye gösterdiği bina,
çilingirin dükkânı ile karşı karşıya idi. Şunu da ilâve edelim ki, üstad, ço
cukluğundan beri bu
evde oturmakta
dır.
İbnülemin
Mahmut Kemal, bizi,
sırtında şal ve başında siyah takkesiy
le, hasta bir halde karşıladı. Kendisi
nin zaten birkaç zamandır rahatsız ol
duğunu işitiyorduk. Onu ayakta görün-

Şöhretleri memleket hudutları dışına çıkmış,
dolayısiyle Yakın Şarkta, Avrupa ve Amerikada Türklüğün propagandasına yardım etmiş
bazı mühim ve meşhur şahsiyetleri bu sayıdan
itibaren okuyucularımıza tanıtmağa başlıyoruz.
Yazan:

Oğuz

Özdeş

F o to ğra fla r: R üçhan A rık an
bır gün evvel bızlere takdığı adı unut
mamıştı. Bizi, kitaplarla ve duvarları
yazma
levhalarla süslü olan odasında
kabul etti.
Tevazuu
herkesçe
malûm
olan
ibnülemin Mahmut Kemal, konuşurken
çok defa, kendisinden bahsetmiş olma
nın verdiği acı içinde :
— Bunları bana
sormayın, bana
kendimden bahsettirmek azabını ver
meyin! diye tekrarlıyordu.

O

nun hayatı, yaşayışı gibi o kadar
sade ve mücadeleden uzak ki...
Üstadın
doğum tarihi 1877 dir.
Istanbulda dünyaya
gelen ibnülemin
Mahmut Kemalin babası, zamanın ahlâken ve ilmen
fazıl şahsiyetlerinden
Mühürdar lâkabıyla maruf Mehmet E min Paşadır. İlk tahsilinden sonra ba
zı mekteplerle medrese derslerine de
vam etmişse de, asıl tahsili hususîdir.
Henüz
basılmamış olanlarla
birlik
te
kırk
kadar
esere
sahip
olan

Tasnif Heyeti Reisi ve
Türk Tarih
Encümeni âzası... E n son vazifesi olan
Evkaf müzesi müdürlüğünden emekliye
ayrılmıştır.
Geçen yıl, binlerce değerli kitap
ve tarihî kıymeti haiz bazı eşyasını Ü niversiteye terkeden Ibnüleminin hayat
ta bütün zevki kitap okumaktır. Üstad
diyor ki :
— Çocukluğumdan beri boş dur
mamağa
alışık
olduğumdan,
bütün
günlerimi okumak ve yazmakla geçiri
rim. A llah eksik etmesin, gelenden gi
denden vakit bulmak, benim için en
müşkül bir şey olduğundan, galiba okuyup yazışım da, emsalim gibi ehem
miyet verilecek bir mertebeye gelmedi.
Üstadın en büyük hususiyetlerin
den birisi de, kitaba ve el yazısına olan düşkünlüğüdür.
— Pek küçük yaşımdan beri kita
ba ve el yazısına merak ettim ve eli
me geçen parayı bu uğurda sarfettim.
Cenabı
Hakka şükrediyorum
ki, bu

çalışmamın
mükâfatı olarak elimdeki
bütün
kitapları ve yazıları vatan ev
lâtlarının çalışmasına arzettim.
Türk
malı antika ve nadide eşyaya karşı da
merakım fazladır ama, İstanbulun iş
galinde, evime ecnebilerin cebren gir
mesi hâdisesinde ve civarımızda zuhur
eden yangında, topladığım eşyanın bir
kısmı zayi oldu.
İbnülemin
Mahmut Kemal
inal,
gençlik hakkındaki
düşüncelerinde di
yor ki :
— Evlâdı vatan, kendi evlâdımız
hükmünde
olduğu için, daima onların
iyiliğini isterim. Gençliğin vatanına sa
dık ve âşık olarak,
onun menfaatine
göre, gece
gündüz çalışmasını, müte
deyyin, namuskâr,
nefsine ve
halka
karşı hileden uzak olmasını arzularım.
Sözün kısası, gençliğin her suretle adam olmasını arzu ediyor ve böyle olacağını
da ümit ediyorum. Bilhassa
birşey öğrenmekle kendisini âlim say
mamasını ve yalnız maişete medar o l
mak için tahsil etmemesini gönlüm ar
zu eder.
Üstad bir müddet sustu, sonra ba
şım yukarıya
doğru kaldırarak kendi
kendine konuşur gibi mırıldandı :
//mine
Ehli

hükmettiren
irfan

cehlini,

insana fardı
cehlidir.
âlim

olunca
anlıyor.

A

ilece mütedeyyin; beş vakit nama
zını ve orucunu beş yaşından beri
hiç
kaçırmayan
İbnülemin,
öm
ründe ağzına içki koymamıştır. A llahın
bütün emirlerini, yine Allahın
rızası
için yaptığını söylüyor. Gençliğinde bir
zaman, tütün içmişse de sıhhatine çok
zarar
getirdiği için, 30 yıl evvel, bir
daha içmemek üzere sigarayı bırakmış.

(Arkası 29. sayfada)

Bütün kazancını kitap toplamağa ve
ömrünü de bunları okumağa hasre
den İbnülemin Mahmut Kemal, Türk
edebiyatına vukufla şöhret bulmuş
______ kıymetli bir âlimimizdir.______

ce sevinci .ız bir kat daha arttı. Z iy a 
retimizin
sebebini anlattık. Üstad ra
hatsızlığını henüz tamamiyle geçiremediğini, mümkünse ertesi günü gelmemi
zi söyledi. Ayrılırken de :
— Sizin adlarınız nedir
diye
sordu.
Söyledik, fakat nedense, foto ar
kadaşın soyadı ile benim adım, üsta
dın tuhafına gitmişti.
— Canım, dedi. Y eni yeni ne bi
çim isimler çıkmış?
Ben size « A r ı»
ile «O ğu l» derim, olur biter.
Ertesi gün,
kararlaştırdığımız sa
atte gittik. Bize kapıyı açan asker kim
olduğumuzu sorunca :
— « A r ı ile O ğu l» geldi dersiniz,
üstad anlarlar, dedik.
Hakikaten yanılmamıştık.
Üstad,

8

üstad, kendi kendisini yetiştirmiştir.
— Bazı mekteplere girdim çıktım
sa da, diyor, hiç birisinde tahsilimi ik
mal
edemedim.
Demek ki
istidadım
müsait değilmiş.
Çok
küçükten beri okumaya baş
layan İbnülemin Mahmut Kemalin evi,
âdeta bir Darülfünun gibiymiş. H a f
tanın bir çok günlerinde, evlerinde edebiyat
toplantıları
yapılırmış.
Pek
genç yaşlarında gazete ve mecmualara
yazılar yazmaya başlıyan İbnülemin.
memuriyet
hayatında da oldukça kıy
metli mevkilerde bulunmuştur. 1908 in
kılâbından sonra «lyalâ tı
M ümtaze»
Kalemi Müdürü, daha sonra Babıâlinin en mühim vazifelerinden biri olan
Divanı Hümayun
Beylikçisi, Evkafı
îslâmiye
Müzesi,
Vesaiki
Tarihiye

Oğuz Özdeş’in İbnülemin’le yaptığı röportajın ilk sayfası
(Hafta, 28 Temmuz 1950)
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Son Posta gazetesinde İbnülemin ile yapılan bir röportaj
(3 Ağustos 1932)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal

~ 175

Sergi kataloğunda yer alan metinler hazırlanırken
Prof. Dr. Ömer Faruk Akün'ün Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi'nde yer alan İbnülemin Mahmud
Kemal İnal maddesinden, Hüseyin Vassâf'ın
Kemâlü'l-Kemâl (Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin
Mahmud Kemâl üst başlığıyla yayına hazırlayanlar
Fatih M. Şeker-İsmail Kara) adlı eserinden, Taha
Toros Arşivi'nden ve Dursun Gürlek'in İbnülemin
Mahmud Kemal İnal başlıklı çalışmasından
yararlanılmıştır.

