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1. ÖNSÖZ 
 

Batının sınırında ve Batıyla rekabet ederek, dahası savaşarak 

ortaya çıkıp genişleyen Osmanlı İmparatorluğu’nun, on altıncı yüzyılın 

sonlarına doğru, Batıya karşı hissedilir bir durgunluğa girmesi üzerine, 

on yedinci yüzyıl, bu durgunluğa çare arama çabalarıyla geçmiştir. 

“Kânûn-ı kadîm” olarak teorize edilen bu çözüm çabalarının ürünleri, 

Osmanlı tarihinde “ıslahatnâmeler” denilen metinler olarak karşımıza 

çıkar. İkinci Viyana Seferi’ndeki (1683) başarısızlığın ardından, on 

yedinci yüzyılın sonunda, neredeyse tek vücut olmuş Avrupa devletleri 

karşısında, Karlofça antlaşmasıyla (1699) somutlaşan büyük bir 

bozguna uğramasıyla Osmanlı devletinin Batı karşısındaki 

duraklaması, açık bir şekilde, gittikçe trajikleşen ve geri çevirilemez bir 

gerilemeye dönüşmüştür. On sekizinci yüzyılla birlikte, bu gerilemeye 

ıslahatların çare olamayacağı, çözümün özellikle akerî alanda düşmanı 

yani Batıyı örnek almak ile mümkün olacağı anlayışı ortaya çıkar. 

“Nizâm-ı cedîd” denilen ve önceki yüzyılın “kânun-ı kadîm” olarak 

adlandırılan gelenekselci yaklaşımının güçlü bir antitezini oluşturan bu 

anlayış, tarihimizde ilk kez İbrahim Müteferrika (1674-1747) 

tarafından formüle edilmiştir.  Ülkede ilk kez Türkçe eserler basmak 

için matbaa kurulması, 1729’da Osmanlı hizmetine giren Comte de 

Bonneval (1675-1747) ya da Müslümanlığı kabul ederek aldığı adla 

Humbaracı Ahmed Paşa olarak anılan bir Fransız subayına Ocak 

1735’te Ulufeli Humbaracılar Ocağı’nın kurdurularak, orduda Batıdaki 

gelişmelere uygun düzenlemeler yaptırılmaya çalışılması, bu yeni 

anlayışın ilk örnekleridir. Ağır aksak ilerleyen bu çabaların, yüzyılın 

son çeyreğine doğru, başta Fransız Baron de Tott (1733-1793) ve 

Lafitte-Clave (1740-1794) olmak üzere çok sayıda yabancı askerî 

uzmanın denetimi ve idaresinde sürdürüldüğü görülür. 1772’de Topçu 

Mektebi, 1774’te Sürat Topçuları Ocağı, 1775’te deniz hendesehanesi 

kurulur. Deniz Hendesehânesi 1781’de Mühendishâne adını alır. Deniz 

Mühendihânesi’nin bir benzeri, 1795 yılında, bu kez Yeni 

Mühendishâne adıyla Humbaracı ve Lağımcı ocakları yani karacı 

askerler için kurulur. Moderleşme tarihimiz bakımından dönüm noktası 

olan bu iki okul, 1806’tan itibaren Osmanlı belgelerinde, çok bilinen 

adlarıyla “Mühendishâne Bahrî-i Hümâyun” ve “Mühendishâne-i 

Berrî-i Hümâyun” olarak anılıp günümüzdeki Deniz Harp Okulu ve 

Kara Harp Okulu’nun nüvesini oluşturacaklardır. 

“Nizâm-ı cedîd” anlayışı, Üçüncü Selim (saltanatı 1774-1807) 

tarafından, devletin toptan yenilenmesi ve yapılandırılması projesi 

olarak resmen uygulanmak istenir. Bu dönemde sözü edilen Kara 

Mühendishânesi’nin açılması, maliyenin düzeltilmeye, matbaacılığın 
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canlandırılmaya çalışılması gibi birçok faaliyetin içinde en önemlisi 

“Nizâm-ı Cedîd Ordusu” adıyla Batı tarzı genç askerlerden oluşan 

eğitimli yeni bir ordunun kurulmasıydı. Ancak İkinci Selim, 

tarihimizde Kabakçı Mustafa İsyanı olarak bilinen isyanla diğer bir 

değişle eski ordunun yani yeniçerlerin darbesiyle tahttan indirildi ve 

“Nizâm-ı Cedîd Ordusu” dağıtıldı. Bir sonraki padişah İkinci Mahmud 

zamanında (saltanatı 1808-1839), “nizâm-ı cedîd” anlayışı enerjik bir 

biçimde sürdürülmek istendi. 1826’da “vaka-i hayriye” denilen olayla 

birlikte, geleneksel ulema zümresiyle işbirliği içinde, on yedinci 

yüzyıldan beri her türlü ıslahat ya da yeniliğe karşı çıkan Yeniçeri 

Ocağı kanlı bir şekilde ortadan kaldırıldı. Askeri yeniliklerin yanında, 

gerek Üçüncü Selim gerekse İkinci Mahmud zamanlarında Batı 

endüstrisi de hummalı bir biçimde yurda transfer edilmeye başlandı. 

Beykoz, Zeytinburnu ve Hereke vb. gibi yerlerde dönemin en önemli 

teknolojisi olan buhar enerjisine dayanan önemli sınaî tesisler kuruldu. 

Tıbhâne (1827), Cerrahhâne-i Âmire (1832), Mekteb-i Harbiye’nin 

(1834) açılması,  Osmanlıda ilk kez yurt dışına öğrenim için talebe 

gönderilmesi, ilk resmi gazete olan Takvîm-i Vakayi’nin çıkarılması 

(1831) vb. gibi birçok yenilik yine İkinci Mahmud zamanında 

yapılmıştır. 

İkinci Mahmud’un ölümünün ardından tahta çıkan Abdülmecid 

(saltanatı 1839-1861) devrinin başlarında Mustafa Reşid Paşa’nın 

öncülüğünde ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümâyun ya da Tanzimat-ı 

Hayriye Fermanı yalnız siyasi tarihimizin değil son dönem 

modernleşme tarihimizin de en önemli olaylarından biridir. Zira 

Tanzimat’ın ilanı, hem yönetim kademelerinde hem de toplumda, artık 

sadece askerî alanda değil her alanda ülkenin Batı’nın gerisinde 

kaldığının neredeyse bütünüyle kabullenilmesi ve Batı ölçülerine göre 

yapılan sadece askerî alanda yenileştirmelerin yeterli olmayacağının, 

reformların hukuktan sanayiye, ticaretten tarıma, eğitimden kültüre 

kısacası hayatın her alanına yayılması gerektiğinin anlaşılması 

anlamına geliyordu. 

1839’daki Tanzimat’ın ilanından, 1876’daki Birinci Meşruyet’in 

ilanına kadar geçen zaman kesiti, tarihimizde Tanzimat Dönemi olarak 

adlandırılır. 1856’da çıkarılan Islhat Fermanı’nın da yer aldığı bu 

dönemde Batıyı örnek alan reformların uygulayıcısı olarak üç ünlü 

sadrazamın, yani başta sözü edilen Reşid Paşa (1800-1858) olmak 

üzere, bunun yetiştirmeleri olan Âli Paşa (1815-1871) ve Fuad Paşa’nın 

(1818-1868) adları öne çıkar. Tanzimat, döneminde siyasî, idârî, malî, 

hukukî vb. alanlarda pek çok reform gerçekleştirilmiştir. Tanzimat 

döneminin hatta bu yüzyılın en önem verilen reform alanlarından biri, 

toplumdaki derin ve yaygın cehaletin giderilmesi, devlet yöneticileri 
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hatta münevverler tarafından, geriliğin önde gelen nedenlerinden birini 

ortadan kaldırmak olarak görüldüğünden, eğitim-öğretim sahasıydı. Bu 

dönemde ilk kez eğitim meclisi, bakanlığı gibi birimler kurulmuş, 

ibtidâîler, rüşdiyeler, idâdîler, sultânîler gibi geleneksel olmayan yeni 

mektepler/okullar açılmış, bu okullarda ortaya çıkan öğretmen 

ihtiyacını karşılamak için darulmuallimîn, darulmuallimat gibi yeni 

tarzda ve medrese dışı öğretmen okulları faaliyete geçirilmiştir. Bunlar 

dışında dönemin çeşitli bürokrat, asker veya sivillerince kurulan Batılı 

tarzda çeşitli bilim cemiyetleri ortaya çıkmış, çıkardıkları dergiler, 

yayınladıkları kitaplarla ve açtıkları okullarla Batıdaki bilimsel-felsefî 

anlayış ve gelişmelerin Osmanlı toplumunda bilinmesi ve 

yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Eğitim alanındaki en göz alıcı 

yenileşme atılımı, Osmanlı tarihinde ilk kez medrese dışı ve tümüyle 

modern bilimlere özgü bir yükseköğretim kurumu olarak 

Darülfünûn’un kurulması teşebbüsüdür. Ancak diğer reformların 

başına gelen Darülfünûn’un da başına gelmiş ve ta 1845’lerde karar 

verilmesine rağmen, ilki 1863’teki “umum dersler”nin ve daha trajik 

olan ikincisi 1870’deki açılışının ardından olmak üzere, defalarca açılıp 

kapatıldıktan sonra Darülfünûn ancak yirmici yüzyılın başında kalıcı 

olarak açılabilmiştir. Modernleşme tarihimiz açısından Tanzimat 

Dönemi’ndeki önemli gelişmelerden birisi de, 1860’lardan itibaren 

matbuat alanında yaşanmıştır. Bu tarihten itibaren ülkedeki özel gazete 

ve dergilerin sayısında gitgide bir artış yaşanmaya başlamıştır. Öyle ki 

1860’lar itibaren, Osmanlıda gazete ve dergiler, başta siyaset olmak 

üzere, hayatın her alanında efkâr-ı umûmiyeyi yani kamuoyunu 

oluşturan en önemli kültürel araçlar olmaya başlamışlardır. 

Osmanlı modernleşme tarihindeki önemli bir zaman dilimi, 

1876’da ilan edilen Kânûn-i Esâsî yani anayasanın kabulü ve bu 

anayasa gereğince seçimle oluşturulan Meclis-i Mebusân ile atamayla 

oluşturulan Ayan Meclisi’nden ibaret iki yönlü parlementonun 

açılmasıyla başlayan ve Birinci Meşrutiyet olarak adlandırlan meşrutî 

monarşi dönemidir. Ancak, 1860’larda doğan Genç Osmanlılar 

hareketinin anaya ve meclis konusunda anlaşarak tahta çıkardıkları 

İkinci Abdülhamid’in 1878’de Meclis-i Mebusân’ı kapatmasıyla bu 

dönem çok kısa sürmüş ve söz konusu padişah otuz üç yıl boyunca 

ülkeyi tek başına yönetmiştir. Yönetim tarzından ötürü istibdât dönemi 

olarak adlandırılan bu devirde siyasî faaliyetlerin ve cemiyetçiliğin 

yasaklanması nedeniyle, diğerlerinin yanı sıra bilimsel topluluklar da 

dağılmış ve Osmanlı matbuat hayatında ise, siyasî gazetecilikten çok, 

dergicilik ön plana çıkmıştır. Gazetelere oranla bu dönemde dergilerin 

sayısında bir artış gerçekleşmiş olsa da bu dergilerin de uzun ömürlü 

olmak bir yana pek çoğunun birkaç sayı sonra hatta ilk sayının ardından 
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yayınına son verdiği/verildiği görülmüştür. Bu süreçte, hem uzun 

ömürlü olmak, hem de sonra gelecek İkinci Meşrutiyet dönemine kadar, 

sadece Osmanlı dergiciliğini değil, Batı etkisiyle geleneksel kültür ve 

sanata açtığı savaş ve oluşturduğu yeni anlayışlarla, Türk kültür 

yaşamını da önemli ölçüde şekillendirmek bakımından en dikkat çekici 

yayının, Edebiyat-ı Cedîde adlı topluluk tarafından yayınlanan Servet-i 

Fünûn dergisi olduğu söylenebilir. 

Otuz yıl önce askıya alınan Kanûn-i Esâsi’nin yeniden yürürlüğe 

girmesiyle (Temmuz 1908) başlayan İkinci Meşrutiyet dönemi, 

Osmanlı devletinin on, on beş yıllık son dönemidir. Duraklama 

dönemini de hesaba katarak söylemek gerekirse, Batı karşısındaki kötü 

gidişi durdurmak isteyen devlet yöneticileri ve münevverlerinin üç yüz 

yıllık modernleşme çabaları ve uygulamaları sonuç vermemiş, 

imparatorluk dağılmakla kalmamış, üstelik yenilgiyle biten Birinci 

Dünya Savaşı’nın (1914-1918) ardından, elde kalan son toprak parçası 

olan anayurt yani Anadolu’da Batı tarafından büyük ölçüde fiilen askerî 

olarak işgal edilmiştir. Bununla birlikte, İkinci Meşrutiyet döneminde 

Batılı düşünce ve anlayışların önceki dönemlerde görülmedik bir 

çeşitlilikle ülkeye girdiği ve düşünce hayatının, B. Lewis’in (1916-

2018) değişiyle “uzun süre susturulan ve kısılan seslerin gür ve açık bir 

biçimde çıkmaya başlamasıyla” adeta “geniş bir düşünce ve düşünceleri 

ifade etme selini” ve “bir düşünce girdabını” andırdığı görülür. Bunda 

bu dönemde oluşan özgürlük ortamının sonucu olarak matbuat 

faaliyetlerinde gözlenen büyük değişiklik ve artışın da önemli bir rolü 

olmuştur. Nitekim İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği yıl, 1908-1909 

yılları arasında, önceki yıllarda görülmedik biçimde 353 gazete ve dergi 

yayınlanırken bu sayının 1910’da 130, 1911’de 124 olduğu tespit 

edilmiştir. 

Ana çizgileriyle yapılan bu betimlemenin gösterdiği üzere, üç 

asırlık modernleşme tarihimizin pek çok ayrıntıları bulunmaktadır. 

Bunlardan biri, söz konusu sürecin, bilhassa 1860’lardan sonraki 

gelişmesinde, süreli yayınların yani gazete ve dergi yayınlarının çok 

önemli bir yere ve role sahip olduğudur. Gerçekten, on dokuzuncu 

yüzyıl debiyat tarihimizi yazmış ünlü bir yazarımızın da vurguladığı 

üzere, “hiçbir yerde gazete bizdeki role benzer bir rol oynamamıştır. Bu 

yüzyılda birkaç siyasetçi ya da müderrisin dışında şöhret kazananlarının 

hepsi gazetecidir. İlköğretimi gazete tamamlar, kitleye okuma zevkini 

o aşılar. Tiyatro, roman, hikâye, eleştirinin ilk örneklerini halka o 

tanıtır”. Gazeteler ve dergiler bir tür okul gibidir. Önemli telif eserlerin 

yanısıra ve birçoğu batılı sanatçılar, edebiyatçılar, bilginler ve 

düşünürlerin eserlerinden yapılmış çeviriler gazetelerde, dergilerde 

tefrika edilir. Bu yönüyle, genel olarak son dönem kültürel mirasımızın, 
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özel olarak da Batılılaşma çabalarımızın bilimsel ve felsefî alanlara 

ilişkin görünümlerinin önemli bir kısmının, bu dönemdeki süreli 

yayınlarında mahfuz bulunduğu açıktır 

Bu nedenle, gerek kültürümüzün son yüzyıldaki manzarasını 

ortaya çıkarmak, gerekse modernleşmemizin bu döneminde ülkemize 

giren Batı etkisinin boyutlarını görmek için, sözü geçen, aşağı yukarı 

60 yıllık dönemin gazete ve özelikle dergi koleksiyonları, çok zengin 

ve tüketilmesi hayli zaman alacak olmazsa olmaz bir bilimsel araştırma 

alanı olarak önümüzde durmaktadır. Bu gazete ve dergiler, 

incelenmeden, araştırılmadan, bunların özenli çevri-yazı ve 

sadeleştirmeleri hazırlanıp araştırmacılara ve umuma sunulmadan, hem 

kültür tarihimizin ilgili döneminin, hem de son dönem bilim ve düşünce 

tarihimizin, gereği gibi öğrenilmiş, anlaşılmış olabileceği ve 

yazılabileceği söylenemez. Son zamanlarda ülkemizde, söz konusu 

süreli yayınlar üzerine, başta edebiyat olmak üzere tarih, bilim, eğitim, 

felsefe tarihi vb. gibi farklı amaçlarla çeşitli bilimsel araştırmalar 

yapıldığı, akademik tezler hazırlandığı, makaleler yazıldığı, çevriyazı 

ve sadeleştirme içeren kitaplar yayınlandığı görülmektedir. Bu 

çalışmalar sayesinde, ilgili döneme ait kültür hayatımızın sanatsal, 

edebî, siyasî, tarihî, ekonomik, dinsel, bilimsel, felsefi, ideolojik vb. 

gibi pek çok yönüne dair önemli ayrıntılar hakkında bilgiler ortaya 

konulmaktadır. 

Biz de bu yöndeki bireysel çabaların bir örneği olarak, Mustafa 

Refîk Bey tarafından Şubat-Nisan 1863 tarihleri arasında aylık sadece 

üç sayı yayınlanan Mir’ât dergisinin çeşitli notlar içeren çevri-yazı ve 

sadeleştirmesini hazırladık. Mir’ât’ın önemi, Osmanlının Mecmûa-i 

Fünûn ve Mecmûa-i İber-i İntibâh (dokuzuncu sayıdan itibaren 

Mecmûa-i İbretnümâ) üçüncü popüler bilimsel ve felsefî dergisi 

olmasından başka, ülkemizdeki ilk resimli dergi olmasıdır. Çalışmaya 

“Basın ve Düşünce Tarihimizde Mir’ât Dergisinin Yeri ve Önemi” 

başlıklı bir değerlendirme ekledik. Çevri-yazılı bölümünde, metne 

sadık kalınarak, Batılı sözcük ve özel isimler Osmanlıca okunuşlarına 

uygun olarak latinize edildi. Osmanlıca metnin imlası korundu. 

Sadeleştirme kısmında özel isimlere metindeki bulunmayan doğum 

ölüm tarihleri eklendi, biyografik açıklamalar getirildi. Her iki kısımda 

orijinal metnin sayfa numaraları [] işareti içinde gösterildi. Gerekli 

yerlerde [Hazırlayan] ibaresiyle metne açıklamalar getirildi.  

Çalışmanın Osmanlı son dönem düşünce ve bilim tarihi araştırmalarına 

yardımcı olması temenni edilir. 

Doç. Dr. Bilal Yurtoğlu 

Kastamonu 2022 
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2. BASIN VE DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE MİR’ÂT 

DERGİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ 

Bilal Yurtoğlu1 

 

Bilindiği üzere, Osmanlı döneminde, Türkçe gazete yayını, ilk 

kez 1831 tarihinde çıkarılan Takvîm-i Vekayi ile başlamış, devlet 

tarafından resmi olarak yayınlanan bu gazeteyi, 1840’da İngiliz 

Churchill tarafından çıkarılan yarı resmi Ceride-i Havâdis takip 

etmiştir. Osmanlı matbuat tarihinde, asıl canlılık 1860’larda 

başlamıştır. Bu tarihte Agâh Efendi (1832-1885) tarafından 

neşredilmeye başlanan Tercümân-ı Ahvâl ilk özel Türkçe gazetedir.  Bu 

gazetenin yazarlarından Şinasi’nin (1826-1871) 1862’de ikinci özel 

gazete olan Tasvîr-i Efkâr’ı çıkarmaya başlamasının, hem Osmanlı 

matbuat hem de kültür tarihimiz açısından, öncekilerden ayrı bir önemi 

vardır. Zira Tasvîr-i Efkâr sadece bir haber gazetesi değil aynı zamanda 

bir fikir gazetesiydi. Şinasi, Tasvîr-i Efkâr’la, Batı edebiyatından 

tercümeler yaparak edebiyatımızı Batı’ya açmak, daha ilk sayısından 

itibaren gazetesinde halkın anlayacağı sadelikte bir dil kullanarak, 

dilimizi Türkçeleştirmek vb. gibi özelliklerinin yanı sıra ülkemizde, 

aynı zamanda, gerçek anlamda gazetecilik mesleğinin de kurucusu 

sayılmaktadır. 

Ülkemizde Türkçe dergicilik, 1849 yılında Mekteb-i Tıbbiye 

tarafından çıkarılan Vakâyi-i Tıbbiye adlı tıp dergisi ile başlamıştır. 

İkinci dergi, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye adındaki bilimsel topluluğun 

yayını olarak, o zamanlar Babıali Tercüme Odası birinci mütercimi 

Münif Efendi diye anılan, ünlü Münif Paşa’nın (1830-1910) 

yönetiminde, 1862-1867 yılları arasında toplam kırk yedi sayı 

yayınlanan Mecmûa-i Fünûn’dur. Vakâyi-i Tıbbiye,  sınırlı bir kitleye 

hitap eden meslekî bir dergiydi. Mecmûa-i Fünûn ise, ansiklopedik bir 

anlayışla, başta modern bilimler olmak üzere felsefe, siyaset, hukuk, 

dil, tarih gibi çeşitli kültürel alanlar hakkında toplumu bilgilendirmeyi 

amaçlayan geniş kitlelere yönelik popüler bir bilimsel yayındı. Bu 

yüzden, ilgili araştırmalarda Mecmûa-i Fünûn’a, gerçekte ikinci 

olmasına karşın, ülkemizde yayınlanan ilk dergi gözüyle 

bakılagelmiştir. Bu kabulden hareketle devam edersek, ülkemizde 

yayınlanan ikinci dergi Aralık 1862’de neşrine başlanan Mecmûa-i 

İber-i İntibâh’tır. Dergi, hakkında bilgi bulunmayan Cemiyet-i Kitâbet 

adlı bir topluluk tarafından çıkarılmıştır. Topluluk ve dergi, Münif 

Paşa’nın Mecmûa-i İber-i İntibâh adının dilbilgisi kurallarına aykırı bir 

 
 Doç, Dr. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 

byurtoglu@kastamonu.edu.tr 



Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU| 12 

 

tamlama olduğunu ileri süren eleştirileri üzerine, Mecmûa-i Fünûn ve 

Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ile ayrıntıları söz konusu dergilerin ilgili 

sayılarında dile getirilen, sert bir tartışmaya girmiştir. Dokuzuncu 

sayıda, sorumlusunun yanı sıra adını da Mecmûa-i İbretnümâ olarak 

değiştiren derginin yayını, Mayıs 1866 tarihli on altıncı sayıyla sona 

vermiştir. 

Osmanlıda yayınlanan üçüncü popüler bilim ve düşünce dergisi 

Mir’ât’tır. Dergiyi “Refîk” imzasıyla çıkaran, Namık Kemal’in (1840-

1888) çevresinde yer alıp, onunla birlikte Yeni Osmanlılar 

topluluğunun kurucu üyelerinden biri olan, Mustafa Refîk Bey’dir 

(1844-1865). Hakkındaki biyografik bilgilere göre, Refîk Bey, 

rüşdiyeye yani ortaokula gitmeden kendi kendini eğitip Mekteb-i 

Mülkiye’ye girmiş, Aralık 1860’da buradan birincilikle mezun olarak 

Hariciye Nezareti’inin bir birimi olan Mezâhib Odası’nda göreve 

başlamıştır. Ruznâme-i Cerîde-i Havâdis’te şiirler, Tercümân-ı 

Ahvâl’de yazılar yazmıştır. Mirât’ı. yirmi bir yaşındayken neşre 

başlayan Refîk Bey’in Letaif-i İnşâ (1865) adında iki ciltlik bir edebî 

antolojisi de bulunmaktadır. Çok genç yaşta, yirmi iki yaşında 

koleradan ölen Refîk Bey, başta ölüm haberinin üzüntüsüyle yirmi gün 

boyunca eline kalem alamadığı bildirilen Namık Kemâl’in, Eylül 

1865’te Tasvîr-i Efkâr’da yayınlanan “Kolera ve Refîk’in Vefâtı” adlı 

yazısı olmak üzere, Ebuzziya Tevfîk (1849-1912), Abdülhak Hamid 

(1852-1937), Recaizade Ekrem (1847-1914),  Süleyman Nazif (1870-

1927), İbnu’l-Emin Mahmud Kemal (1871-1957), Ahmed Rasim 

(1864-1932) gibi edebiyatçıların yazılarıyla adı unutulmaktan 

kurtulmuştur (Tansel, 1967, s. 17-18, 458-461).2 

 

2.1 İlk Resimli Dergi Mir’ât 

Mir’ât, ülkemizde yayınlanan ilk resimli dergidir. Derginin bu 

önemli özelliği, sahibi ve yazarı Refîk Bey tarafından “işbu Mir’ât mülk 

ü milletimizde resimli matbû‘âtın birincisi oldığından” ifadeleriyle 

açıkça vurgulanmaktadır. İlk sayısı, 1279 yılı Ramazan ayının birinci 

günü (gurre) yani 20 Şubat 1683 çıkan Mir’ât toplam üç sayı 

yayınlanabilmiştir. Derginin ikinci sayısı Şevvâl 1279 yani Mart 1863, 

üçüncü ve son sayısı ise Zilkade 1279 yani Nisan 1863 tarihlidir. Mir’ât 

kendisini “işbu risâle umûr-ı mezhebiye ve politikiyeden bahs itmiyerek 

ve fünûn ve sanâyi‘a müte‘allik mevâdd ile harîta ve resimleri hâvî 

olarak her şehr-i ‘Arabî ibtidâsında çıkarılur” ifadeleriyle 

tanıtmaktadır. Her sayıda makalelerin yer aldığı numaralandırılmış on 

 
2 Refik Bey, öldüğü 1865 yılının ilk yarısından sonra, yirmi iki yaşlarındaysa, Mir’ât’ı 

çıkarmaya başladığı Şubat 1863’te daha genç bir yaşta olmalıdır. 
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altışar sayfa bulunmaktadır. Sayfa numaralarının birbirini izlediği 

dergi, toplam kırk sekiz sayfadir. Her sayıda, ayrıca, resim ve çizimlerle 

dergi sahibinin mührünün basılı olduğu, numaralandırılmamış sayfalar 

bulunmaktadır. İlk sayıda dört, ikinci sayıda üç ve son sayıda üç resim 

sayfası bulunmaktadır. Mühürde “Mustafa Refîk” yazmaktadır. Mir’ât 

dergisi kapakta, “ayna” anlamına gelen adına uygun olarak, bir masa 

üzerinde aralarında yazı hokkası ve divitle rulo evrak bulunan, öndeki 

açık durumdaki ciltli kitaplar üzerinde yerleştirilmiş bir dünya 

küresiyle, bunun karşısında yer alan ve içinde söz konusu dünya küresi 

ve kitapların göründüğü büyücek bir ayna resmiyle temsil edilmektedir. 

Derginin yayın ve basım yeri, kapakta ”İstanbul” ve “Tercümân-ı Ahvâl 

Matbaasında tab olunmuşdur” ifadeleriyle bildirilmektedir.3  

Resimlerin çoğu,  1863 yılında İstanbul’da açılan Sergi-i Umûmi-

i Osmânî ile ilgilidir. Birinci sayıdaki dört resmin ilki “Sergi-i Umûmî-

i Osmânînin Harîta-i Musattahasıdır”, ikincisi “Sergi-i Umûmî-i 

Osmânînin Ön Tarafından Görünüşi”, üçüncüsi “Makinalara Mahsûs 

Mahallin Ön Tarafdan Görünüşi”, dördüncüsü “Makinalara Mahsûs 

Mahallin Harîta-i Musattahasıdır“ açıklamasıyla sunulmaktadır. İkinci 

sayıdaki üç resim de aynı sergiye aittir. Birincisinde “Sergi-i Osmânî 

Bağçesinde Vâkı‘ Fıskıyenin Görünüşi” resmedilirken, diğer iki resmin 

her birinde dörder adet olmak üzere, yurtdışından gönderilip serginin 

yabancı ülkeler reyonunda sergilendiği anlaşılan, toplam sekiz adet 

saban çizimi bulunmaktadır. Üçüncü sayıdaki ilk resim sayfasının 

birincisinde, “Buhar Makinalarının Esâsı Terkîbi”, “İki Bargire 

Çekdirilur Bağçivân Tarağı” ve “İki Bargir İle İdâre Olunur Ekin ve 

Ot Biçecek Taraklı Alet” altyazılı üç resim bulunmaktadır. Bu 

makinaların da, sözü edilen serginin yabancı ürün reyonunda teşhir 

edilen tarım aletlerinden olduğu anlaşılmaktadır. İkinci resim 

sayfasında “Hey’ât-ı Husûf-i Küllî” ve “Bed’-i Husûfdan Yiğirmişer 

Dakîka Fasıla İleRüyet Olunacak Husûf-i Küllî” açıklamalarıyla ay 

tutulmasına ilişkin çizimler bulunmaktadır. Üçüncü ve son resim 

sayfasında ise, “Sergî-i Osmânînin Girilecek Kapusundan İçerusunun 

Görünüşi” açıklamalı bir resim yer almaktadır. 

 
3 Mir’ât hakkında bazı çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Dergiyi edebî yönden 
inceleyip, ikinci sayıdaki “Sâdık ve Ferruh Nâmında İki Köle Beyninde Muhâveredir” 

başlıklı diyaloğun çevriyazısı ve değerlendirmesi içeren bir çalışma için bkz., (Soydaş, 

2019, s. 121-136 ). Namık Kemal’in Montesquieu’dan yaptığı tercümenin çevriyazısı 

ile ölümünün ardından Mustafa Refîk Bey için Namık Kemal’in Tasvîr-i Efkâr’da çıkan 
“Kolera ve Refîk Bey” başlıklı biyografik yazısının çevriyazısını içeren iddialı bir 

tebliğ-makale için bkz., (Aydoğdu, 2018, s. 913-944) ve Mir’ât’ı,  Mecmûa-i Fünûn’la 

olan polemiği yönünden inceleyen daha erken tarihli önemli bir çalışma için bkz., 

(Ulusoy, 2013, s. 7-39).    
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Bu resim sayfalarının birçoğunda “Imp. E. Mandouce - G’d rue 

de Péra 267” ibaresi görülmektedir. Bu ifadelerden baskıyı yapan söz 

konusu kişinin adının Latin harfleriyle imlasının E. Mandouce 

olduğunu ve matbaasının Pera’nın ana caddesinde 267 numarada 

bulunduğunu öğreniyoruz Daha ilginci, Mir’ât’ın ikinci sayısının 

sonundaki “İhtirâ-ı Cedîd” adlı yazının da, adı geçen E. Mandouce ile 

ilgili olmasıdır. Zira bu yazıda, litografya tekniğiyle fotoğraf/resim 

baskısının ilk kez Osmanlıda icat edildiği duyurulmaktadır. Yazıya 

göre, “zîyâ vâsıtasıyla eczâlı levha üzerine nakş olunmuş resm” olarak 

tanımlanan fotoğraf[lar]ın (fotografya), taş üzerine aynen 

aktarılabilmesi için Avrupa’da bir süredir kolay yollar bulunmaya 

çalışılmış ve bunun bir yolunu, “litograf” olarak vasf edilip o sıralar 

Beyoğlu’nda oturduğu belirtilen Mandosen (ماندوسك) adlı kişi 

bulmuştur. Öyle ki adı geçen kişinin bu yöntemle basıp Sergî-i 

Osmanî’de teşhir edilen bir resmi çok güzel bulunup takdir edilmiştir. 

Bu ilginç yazı,  Mandosen’in, resim ve matbaa (resm ve tıbâ‘at) 

alanında çok kolaylık sağlayacak icadının (ihtirâ-ı cedîdi), henüz 

istenilen düzeyde değilse de, mucidinin çok çalışkan ve hünerli bir kişi 

olmasından ötürü bunu geliştirmesinin zor olmayacağı ifadeleriyle sona 

ermektedir. Burada sözü edilen, Fransız litograf Nicolas Mandouce’dir. 

1818’de Bordeaux’da (Gironde) doğmuş, ilk adı Nicolas olmakla 

birlikte, kendisine ilkini imzasında kullandığı Emile ve Etiene adlarını 

vermiş, 1847’de Paris’te başladığı matbaacılık faaliyetini 1860’ta 

yerleştiği İstanbul’da [öldüğü 1871 yılına kadar] sürdürmüştür 

(Mandouce Nicolas, 2022). Mandouce’in, aralarında İstanbul ve 

Osmanlı padişahlarına ait olanların da bulunduğu, çeşitli taş baskı 

fotoğraf, broşür, resim ve semt planlarının, hala müzayedelerde satışa 

sunulduğu görülmektedir. 

Derginin Nisan 1863 tarihli üçüncü sayısında, 3 Haziran 1863’te 

gerçekleşecek ve 3 saat 19 dakika 54 saniye sürecek denilen Ay 

tutulması dolayısıyla, “Husûf-ı Küllî” ve “Küsûf ve Husûf Hakkında 

Malûmât” adlı yazılarla bereaber, Ay tutulmasının yedi evresiyle 

astronomik mekanizmasını açıklayan şekiller bulunmaktadır. Dergi bu 

şekillerin, “Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne etibbâsından Kuleli Hastahânesi 

tabîb-i sânîsi kâ’imimakâm izzetlu Mahmûd Beg tarafından tersim ve 

hisâb olunub müneccimbaşı Osman Sâ’ib Efendi hazretleri canibinden 

dahî tasdîk kılınmışdır” bilgisini vermektedir. Buradaki Müneccimbaşı 

Osman Sâib Efendi (1795-1864) on dokuzuncu yüzyıl bilim ve düşünce 

tarihimiz bakımından önemli bir kişidir. Dini bilgilerin yanı sıra tıp, 

astronomi, felsefe, matematik öğrenmiş, tıptaki başarısı sayesinde 

Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye’ye muallim-i evvel atanmıştır.  Astronomi 

bilgisi nedeniyle 1841’de müneccim-i sânî, 1849’da ise 
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müneccimbaşılık görevine getirilip ölünceye kadar bu makamda 

kalmıştır. Ayrıca Darülmuallimîn’de matematik dersleri, 

Darülfünûn’un açılışı dolayısıyla astronomi konferansları, tabii 

coğrafya, astronomi dersleri vermiştir. Döneminin önde gelen 

bilginlerindendi. Tıp, coğrafya, astronomi, matematik bilimlere ilişkin 

telif ve tercüme eserleri vardır. İyi derecedeki Fransızca bilgisiyle, 

Osmanlı takvimlerinin yapımında ilk kez Fransız Rasathanesince 

hazırlanan zaman cetvellerini esas almıştır. Tıp, astronomi ve 

matematik alanlarında birçok öğrenci yetiştirmiştir, pek çok tıp ve fen 

terimi ilk kez onun tarafından saptanmıştır (Aydüz, 2008, s. 415-416). 

 

2.2 Dergi İçeriği 

Mir’ât’ın görsel olmayan içeriğine gelince, ilan edilen bir yazı 

heyeti bulunmamasından, sahibi ve naşiri Refik’in, dergiyi adeta tek 

başına çıkarmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Keza numarasız resim ve 

mühür sayfalarıyla birlikte her sayısının yaklaşık yirmi sayfa olması 

yani hacminin bir dergi için nispeten çok az olması da bu durumla 

ilişkilendirilebilir. Yine dergi içeriğinin, Osmanlının ilk iki dergisi olan 

rakipleri Mecmûa-i Fünûn ve Mecmûa-i İber-i İntibâh’a göre çok 

zengin olmadığı söylenebilir. Dergideki yazılar konularına göre, 

edebiyat, sergi haberleri, bilim ve teknoloji yazıları, felsefi yazılar 

olarak dört başlık altında toplanabilir. 

 

2.2.1. Edebiyat Yazıları 

Edebiyatla ilişkilendirilebilecek yazılar, okuyuculara “âsâr-ı 

İnşâ’iye”, “âsâr-ı şi‘riye”, “lugaz” başlıklı üç ana bölüm altında 

sunulmaktadır. Son sayıda ilk iki bölüm bulunmamakta sadece “lugaz” 

bölümü yer almaktadır. “Âsâr-ı inşâ’iye” denilen bölümde 

edebiyatımızda “inşâ’”denilen çeşitli resmî-edebî yazışma örneklerine 

yer verilmektedir. İlk sayıda, bu bölümde, sadrazam Ali Paşa’nın 

(1815-1871) Fuad Paşa’ya (1814-1869) başarılı çalışmalarının bir 

Osmanlı nişanıyla taltif edildiğini bildiren yazısıyla, Fuad Paşa’nın 

buna teşekküren yazdığı cevap bulunmaktadır. İkinci sayıda bu 

bölümde üç resmi yazışma örneğine yer verilmektedir. Bunlardan ilki, 

meclis başkanı görevindeyken Fuad Paşa’nın dönemin padişahına 

yazdığı teşekkür yazısı, ikincisi Âlî Paşa’nın dışişleri bakanıyken 

sarayın özel kalem müdürlüğüne (Mabeyn-i Hümâyun Müşirliği) 

gönderdiği yazının örneği, üçüncüsü ise vaktiyle Pertev Paşa’nın 

(1785-1837) çeşitli kişilerin terekelerinden ele geçen padişah resimleri 

hakkında dönemin padişahına gönderdiği bilgi yazısıdır. Aynı zamanda 

dışişlerine bağlı resmi bir birimde görevli bir kâtip olan Mir’ât sahibi 

Refîk Bey’in son yazıya iliştirdiği dipnottan, adı geçen Pertev Paşa’nın 
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yaşadığı dönemde siyasi rakibi hatta düşmanı konumundaki Akif Paşa 

(1787-1845) ile mücadeleleri yüzünden, resmî yazışmalarda, “hülya” 

sözcüğünün, “vavlı” ve “vavsız” iki yazım şeklinin ortaya çıktığının 

öğrenilmesi, bu bölüm için ilginç bir ayrıntı sayılabilir. Buna göre, Akif 

Paşa sözcüğü “vavlı” olarak “hulyâ (خوليا)“şeklinde yazarken Pertev 

Paşa ve müntesipleri bu sözcüğü ısrarla “vavsız” olarak “hulyâ (خليا)” 

şeklinde yazıyorlardı. Söylediğine göre Refîk Bey, kâtipliği boyunca, 

diğer kâtiplere söz dinletememişse de, sözcüğün hatalı dediği “vavsız” 

yazım şeklini hiç kullanmamıştır. Geleneksel edebiyatta “ilm-i inşa” 

denilen güzel yazı yazma yani kompozisyon sanatının bu türden resmi-

yazı örneklerinin dergiye kim ya da kimler tarafından gönderildiği 

belirtilmemektedir. Bununla birlikte bu yazıların dergiye, kimi o sıralar 

devletin en üst düzey yöneticileri konumunda bulunan kimi de ölmüş 

olan söz konusu kişilerce gönderilmediği, fakat Refîk Bey tarafından 

seçilip-yayınlandığını düşünmek isabetli olacaktır.     

Şiir (âsâr-ı şi‘riye) bölümüne gelince, derginin birinci ve ikinci 

sayında ikişerden toplam dört şiire yer verildiği görülmektedir. Bunlar, 

ilk sayıda, Sami’nin (öl. 1734) yazdığı bir gazel ve Namık Kemal’in 

buna naziresiyle; ikinci sayıda, bu kez Ragıb Paşa’nın (1698-1763) bir 

gazeli ile yine Namık Kemal’in buna naziresinden ibarettir. İlk sayıdaki 

dokuzar beyitlik gazel ve naziresinden önce yapılan “Sâmî merhûmun 

meşhûr-ı ‘âlem gazelini Bâb-ı ‘Âlî Tercüme Otası hülefâsı 

mütehayyizânından Kemâl Beg Efendî bi’t-tenzîr irsâl eylemiş 

olmağla” açıklamasından sadece bunların değil, herhangi bir 

açıklaması olmayan ikinci sayıdaki şiirlerin de dergiye bizzat Namık 

Kemal tarafından gönderildiği düşünülebilir. İkinci sayıdaki nazirede 

geçen “Nâmık” sözcüğüne eklenen “Bu gazel dahî Kemâl Beg 

Efendînin olub fakat mîr-i mûmâ ileyh ba‘z eş‘ârında Nâmık tahallüs 

ider” şeklindeki dipnotta, “Nâmık” adının, ünlü vatan şairimizin 

mahlası olduğu dile getirilmektedir. 

Hem “âsâr-ı inşâ’iye” hem de  “âsâr-ı şi‘riye” adlı bölümlere, 

derginin sadece ilk iki sayısında yer verilirken, “lugaz” bölümüne üç 

sayıda da rastlanmaktadır. “Lugaz” geleneksel edebiyatta bulmaca 

denilen edebî türdür. Ancak Mir’ât’takiler alışılageldik türde manzum 

değil mensur ve oldukça uzun düzenlenmiş bulmacalardır. Dergideki 

bulmacaların bir başka özelliği, cevapların da soru metnini içerecek 

şekilde mensur ve uzun düzenlenmiş olmalarıdır. Yani soru metni, 

olduğu gibi cevap metninde içerilmektedir. Örneğin, birinci sayıdaki, 

cevabı o sıralar açılacak “Sergî-i Umûmî-i Osmânî” olan “lugaz”ın, 

soru metninde geçenşöyedir 

 “isminin halli tevârîh-i mülûk kisrâ mütâla‘asına muhtâc ve zâtı 

meydânda oldığından dahâ ziyâde ta‘rîf ve tavsîfi vâreste-i kayd 
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u ihtiyâcdır” şeklindeki cümlesi, ikinci sayıdaki cevap metninde 

şöyle yer almaktadır: “İşbu mahallin zâten câmi‘-i sanâyi‘-i 

müstelzimetü’l-menâfi‘ iduğı makâlât-ı sâlifetü’z-zikr ile zâhir 

oldığı gibi (isminin) dahî ayruca bir san‘at-ı bedî‘iyeyi hâvî ve 

şâmil bulundığının istihrâc ve (hallî) lâyıh-ı havâtır oldığı 

sûretde (tevârîh-i mülûk-ı) sâlifede hâme güzâr-i iştihâr olan 

(kisrâ) lafzının kalbine ve bu dahî tevârîh-i mezkûranın 

(mütâla‘asına muhtâc ve zâtı) Sultân Ahmed Câmi‘-i Şerîfi 

pîşgâhında vâkı‘ (meydânda) cilve-ger-i minassa-i zuhûr olub 

harîdâr-ı kâlây u sâlî olanları bilâ-fark ve istisnâ nâ’il-i merâm 

ideceği müteyakkın (oldığından dahâ ziyâde ta‘rîf ve tavsîfi 

vâreste-i kayd u ihtiyâcdır)”.  

Derginin birinci sayısındaki “lugaz” metnini kurgulayan isim 

belirtilmemektedir. Bu kişinin Refîk Bey olduğunu tahmin edebiliriz. 

Birinci sayıda sorulan “lugaz”ın “Tab‘hâne-i ‘Âmire Musahhihlerinden 

Mehmed Sa‘îd” tarafından gönderilen cevabı, ikinci sayıda 

yayınlanırken, üçüncü sayıda bu kez “Mektûbî-i Hâriciye hulefâsından 

Hâlit” tarafından sorulan yeni bir “lugaz” metnine yer verilmektedir. 

Ancak Mir’ât üçüncü sayıdan sonra yayından kalktığından bu 

bulmacanın cevabını bilmiyoruz.  

 

2.2.2. Sergi Yazıları 

Dergi içeriğinin önemli bir kısmı, Sergî-i ‘Umûmî-i ‘Osmânî 

hakkındadır. Bu, Osmanlı ülkesinde düzenlenen ilk uluslararası 

sergidir. İstanbul’da Sultan Ahmed Meydanı’nda Şubat 1863’te Sultan 

Abdülaziz (saltanatı 1861-1876) tarafından açılımış, beş ay sonra 

Temmuz 1863’te sona ermiştir. Mir’ât’da, sergiye dair, adı zikredilerek 

yayınlanan tek yazı birinci sayıdaki “Sergi-i Osmânî Nizâmnâmesinin 

Hülâsa-i Me’âlî” başlıklı yedi bölüm (fasl), altmış bir maddelik (bend) 

sergi yönergesidir (nizâmnâme). Özetlenerek dergiye alınan bu 

yönergede, teşhir ürünlerinin üretim yerlerinden sergiye 

gönderilmeleri, teşhirleri, satılmaları ve ücretlerinin sahiplerine 

ödenme şeklinden sergi görevlilerinin, ziyaretçilerin dikkat etmesi 

gereken kurallara kadar pek çok ayrıntıya yer verildiği görülmektedir. 

Buna göre, ülkenin çeşitli yerlerinden yollanacak ürünler mutlaka 

kurulacak komisyonlar denetiminde gönderilmelidir. Tüm ürünlere 

sahibi, üretim yeri ve fiyatını içeren bilgiler eklenip numaralandırılarak 

resmi defterlere kayıt edilmelidir. Taşıma ücretleri devletçe 

karşılanacak ve vergiden muaf olacak ürünler sergi alanında 

görevlilerce açılıp denetlenmelidir. Sergiye izinsiz ürün sokulmamalı, 

sergilenecek ürünler sergi bitmeden çıkarılmamalı ve ücreti sahiplerine 

gönderilmelidir. Yönergede belirtildiğine göre, yabancı ürünlerin 



Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU| 18 

 

sergiye ulaştırılmaları ilgili elçiliklerin sorumluluğunda olacak, 

bunlardan gümrük vergisi alınmayacaktır. On üç grupta toplanan teşhir 

ürünleri içinde önemli görülenlerle bunların üreticileri ödüllendirilip 

belge verilecektir. Yönergede serginin ziyaret günleri, ücretleri ve 

kuralları hakkında da ilginç bilgiler bulunmaktadır. Söylendiğine göre, 

sergi haftanın dört günü erkeklere, Çarşamba, Cumartesi günleriyse 

kadınlara açık olacak ancak bu günlerde kadınlar ve görevliler dışında 

kimse sergiye giremeyecektir. Giriş ücreti Cuma, Cumartesi günleri 

altı, diğer günler üç kuruş olacaktır. Yerli ve yabancı ürün sorumluları 

için giriş biletleri verilecek, ancak bunların amacı dışında kullanımına 

izin verilmeyecektir. Serginin yönetim ve denetiminden her bakımdan, 

maliye bakanı Mustafa Fazıl Paşa (1830-1875) başkanlığında Kamil, 

Nâzım, Surûr, Azmî ve Agaton efendilerden oluşan bir komisyon 

sorumlu olacaktır. 

Bu yönerge dışında Mir’ât’da sergiden bir de derginin “Esbâb-ı 

Servet” adlı diyalog şeklinde düzenlenmiş tefrikasında söz edildiği 

görülmektedir. Tefrikanın ilk sayıdaki bölümünde, Avrupa’dan 

gönderilecek ürünlerin ve teknolojik araçların, yapılacak ayrı bir bir 

binada ve makinalar çalışır durumda sergileneceği, serginin amacının 

üreticileri ödüllendirerek toplumu üreticiliğe yönlendirmek olduğu 

belirtildikten sonra, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı ülkesinin 

adeta yabancı ithal ürünlerin istilası altında olduğu şu sözlerle dile 

getirilmektedir: 

 “İstanbul’da gezmek, tıpkı Avrupa ürünleriyle dolu bir sergiyi 

gezmek gibidir. Kullandığımız ev eşyalarımız hatta giysilerimiz 

içindekilerin bile hangisi ülkemizde üretilmiştir? Biz Avrupa 

ürünlerini (emti‘a) kullanmaya başlayalı kendi ülkemizde 

üretilenlerin nasıl ürünler olduğunu bilmez bir hale geldik”.   

Söz konusu tefrikanın derginin ikinci sayısında yer alan 

bölümünde de Sergi-i Osmânî’den söz edildiği görülmektedir. Bu 

bölümde bu kez, sergide teşhir edilen yerli ürünlerin, başkent İstanbul 

dâhil olmak üzere Bursa, Halep gibi ülkenin çeşitli ticaret kentlerinde, 

normal zamanlarda satılan ürünlerden, görülmedik ölçüde nitelikli 

olduğu dile getirilmektedir ki bunun anlamı, yerli üreticilerin iç pazara 

hep kalitesiz mamul arzederken sergiye yönelik özel kalite ve çeşitte 

üretim yaptıklarıdır: “Doğrusunu söylemek gerekirse sergide yabancı 

biri gibi dolaştım desem yeridir.  

Çünkü efendim sergilenen ürünlerin pek çoğunu şimdiye kadar 

görmemiştim. Sanırım bunların İstanbul’da satıldığı hiçbir yer 

yoktur. Üstelik Feshane-i Amire ürünlerinin satıldığı 

dükkânlarda fes, yün kumaş (çuka), fanila, yün ve atkı (boyun 

sargısı) çeşitleri dışında bir şey bulmak olanaksız iken sergide 
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Feshane üretimi nefis küçük halılar ve güzel çiçekli fanilalar 

bulunması şaşırtıcıdır. Yine Bursa (Hüdâvendigâr), Halep ve 

diğer bazı eyaletlerden [sergiye] gelen nefis kumaşların burada 

[İstanbıl’da sadece] kalitesizleri görülürdü. Serginin bu durumu 

beni çok şaşırttı. Ancak benim için daha şaşırtıcı olan, ülkemizde 

bu kadar çeşit eşya ürettiğimiz halde neden başka ülkelere 

muhtaç olduğumuzdur”. 

 

2.2.3. Bilim ve Teknoloji Yazıları 

Dergideki “Sabanlara Dâ’ir Malûmât”, “İhtirâ-ı Cedîd”, “Ziraat 

Âletlerinin Tarîfi”, “Buhâra Dâ’ir Malûmât”, adlı yazıları teknoloji 

“Husûf-ı Küllî” ve “Küsûf ve Husûf Hakkında Malûmât” başlıklı 

yazıları ise bilim kategorisi altında değerlendirebiliriz. 

İkinci sayıda yer alan “Sabanlara Dâ’ir Malûmât” adlı yazıda, 

sözü edilen Osmanlı Sergisi’ne yurt dışından gönderilip sergilenmekte 

olan sekiz sabanın özellikleri ve nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. 

Açıklamada ülkede yaygın biçimde kullanılmakta olan ahşap 

sabanların, sıcaklık ve nemden dolayı kısa sürede bozulmalarına karşın, 

demirden yapılmış bu yeni sabanların, çok sağlam oldukları, toprakta, 

öncekilere göre daha geniş ve derin yer açtıklarından rekolte ve geliri 

artırdıkları, kullanımlarınının da çok kolay olup ötekiler gibi beygir ya 

da öküze koşulabilecekleri belirtilmektedir. Bu yazının en dikkat çekici 

yönü, “bu sabanlar meşhûr (Ransem Endesmiz) nâm İngiliz 

kumpanyasının İngilterede (İpsik) denilan mahalde kâ’in (Orve’l) 

kârhâneleri i‘mâlâtından olub İngiltereden Sergi-i ‘Osmânîye 

gönderilmiş olan zirâ‘at âlâtı miyânında bulunmuşdur” şeklindeki 

ifadedir. Bundan söz konusu tarım araçlarının, o zamanki adıyla İngiliz 

Ransomes & Sims şirketi tarafından, İpswich’teki Orwell Works 

adındaki fabrikalarında üretilip, teşhir için İstanbul’daki Sergî-i 

Osmânî’ye gönderilmiş ürünlerden olduğu anlaşılmaktadır.     

Yine ikinci sayıda bulunan “İhtirâ-ı Cedîd” adlı yazıda, yukarıda 

da değinildiği gibi, resim ve fotoğraflarla taşbaskı yönteminin ilk kez 

Osmanlılarda, o sıralar İstanbul’da yaşayan ve Pera’da yani 

Beyoğlu’nda bir matbaa sahibi olan “Mandosen” tarafından bulunduğu 

bildirilmektedir. Bu kişinin, Fransız litograf Nicolas Mandouce (1818-

1871) olduğunu belirtmiştik. Habere göre, Mandouce, bu sanatta son 

derece yeteneklidir ve buluşunu geliştirmeye devam etmektedir. Ayrıca 

dergilerdeki resimlerin birçoğu, altlarındaki imzalardan da görüleceği 

üzere, Manouce tarafından söz konusu yöntemle basılmıştır. 

“Ziraat Âletlerinin Tarîfi” başlığıyla üçüncü sayıda yer alan 

yazıda, dergide resimleri bulunan, “Demirden Yapma Bağçevân 

Tarağı” ve “Ekin ve Ot Biçecek Alet” adlı ziraat aletlerinın tanıtımı 
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yapılmaktadır. Sade bir dille (kaba Türkçe) yapılan açıklamalarda, 

küçük bir beygirle kullanılabilecek ilk aletin, tarladaki zararlı otları, 

hasattan arda kalan kök ve sapları ve harmanda oluşan samanı 

toplamada kullanılabileceği söylenip, temizliğinin kolay olduğu 

belirtilerek, kullanılmadığı zamanlar paslanmaması için demir 

aksamının kalkık durumda tutulması uyarısında bulunulmaktadır. 

İkinci alet hakkında, beygir veya öküze çektirilerek kullanılan oturaklı 

ot biçme aracı olduğu ve ilgililerden öğrenildiğine göre, bununla, bir 

saatte bir İngiliz dönümü yer biçilebileceği bilgisi verilmektedir. 

Üçüncü sayıdaki “Buhâra Dâ’ir Malûmât” adlı yazı, bilim ve 

teknoloji açısından öncekilerden daha önemli görünmektedir. Zira 

burada “sanâyi-i cedîdenin rûhı mesâbesinde olan” diye vasfedilen 

buhar gücünün, makinalarda nasıl hareket ettirici güce (kuvve-i 

muharrike) dönüştürüldüğünün mekanizması şematik olarak 

açıklanmaktadır. Yazıya göre, bu uygulamanın dayandığı ilke, “kapalı 

bir kaptaki gazların sıkıştırıldığında dışarı çıkmak için bulunduğu kabın 

her yönüne büyük bir basınç (tazyîk) uygulamasıdır”. Bu basınç o denli 

güçlüdür ki ne kadar sağlam olursa olsun her türlü kabı parçalayabilir. 

İşte fizik bilimi (hikmet-i tabîiye) bilim ve sanayide bu güçten 

tehlikesizce yararlanabilmek için buhar makinalarını icat etmiştir. 

Yazıda buhar makinalarının işleyişi şöyle açıklanmaktadır. Buna göre, 

borular aracılığıyla bir silindirde toplanan buhar gücü, silindir içindeki 

bir pistonun aşağı yukarı hareket etmesini sağlar. Bu hareket, pistonun 

ucuna yerleştirilmiş çarka bağlı bir kol ile dönme hareketine 

dönüştürülür. Bu dönme hareketi, kayış ve dişlilerle makinaların diğer 

aksamına aktarılır. Silindir içindeki buharın soğutulma şekline bağlı 

olarak, eskiden iki türlü buhar makinası varken, şimdi sabit buhar 

makinaları, gemi makinaları, demiryolu makinaları ve tarım araçları 

olmak üzere dört çeşidi bulunmaktadır. Dergi, bu makalenin yazarının 

“Bâbıâlî Tercüme Otası Hülefâsından Rıfat” olduğunu bildirmektedir. 

Mir’ât’ın son sayısında, “Husûf-ı Küllî” ve “Küsûf ve Husûf 

Hakkında Malûmât” başlığıyla, astronomiyle ilgili iki önemli yazı ve 

çizimler yer almaktadır. “Husûf-ı Küllî” başlıklı ilk yazıda 

bildirildiğine göre, bu yazıların gerekçesi, birkaç ay sonra 3 Haziran 

1863’te (15 Zilhicce 1279) gerçekleşip üç saat on dokuz dakika elli dört 

saniye süreceği söylenen Ay tutulmasıdır (husûf-ı küllî). Dergide, 

tutulmaya ilişkin, üç çizelgeyle bir çizimin yer aldığı, bir resim sayfası 

bulunmaktadır. “Husûf-ı Küllî” başlıklı yazıyı takiben verilen 

çizelgeler “Hey’ât-ı Husûf-ı Küllî”, “Evkât-ı Husûf-ı Küllî”, “Mikyâs-

ı Hareket-i Yeksâa-i Sebk-i Kamer” başlıklarını taşımaktadır. İlk 

ikisinde, Ay’ın tutulma sırasındaki görünümlerinin kaçar saat, dakika 

ve saniye sürdüğüne ilişkin bilgiler yer alırken, üçüncüsünde, sonraki 
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şeklin ölçeği gösterilmektedir. Dördüncü çizim, “Küsûf ve Husûf 

Hakkında Malûmât” adlı ikinci yazıya bağlı müstakil bir resim 

sayfasında yer almaktadır. Bu çizimde, bir yandan, “bed’-i husûfdan 

yirmişer dakîka fâsıla ile ru’yet olunacak husuf-ı küllî” notuyla ayın 

tutulma sırasında yedi evresi (Hey’ât-ı Husûf-ı Küllî) gösterilirken öte 

yandan, daha büyük bir çizimle tutulmaların, tutulma düzlemindeki 

durumu resmedilmektedir. Mir’ât’ın bu hesaplamalar, çizimler ve 

resimler için, “Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne etibbâsından Kulelî 

Hastahânesi tabîb-i sânîsi kâ’imimakâm izzetlu Mahmûd Beg 

tarafından tersîm ve hisâb olunub müneccimbaşı Osman Sâ’ib Efendi 

hazretleri cânibinden dahî tasdîk kılınmışdır” notu düşmesi, bilim ve 

düşünce tarihimiz açısından önemli görülebilir. Zira bilindiği gibi, 

döneminin önde gelen bilginlerinden olan Osman Sâ’ib Efendi (1795-

1864), tıp, coğrafya, astronomi ve matematik bilimlere dair birçok telif 

ve tercüme eser yazmış, Darülfünûn’un açılış hazırlıkları sırasında, 

halka açık astronomi, tabiî coğrafya dersleriyle astronomi konferansları 

verip Darülmuallimîn’de matematik hocalığı yapmıştır. İyi derece 

Fransızca bilgisiyle, Osmanlı takvimlerinin yapımında ilk kez Fransız 

Rasathânesi’nce hazırlanan zicleri kullanmıştır. 

Bu çizimlerin yanı sıra “Küsûf ve Husûf Hakkında 

Malûmât”başlıklı ikinci makale içeriği açısından da önemli 

görünmektedir. Zira bu yazıda Güneş ve Ay tutulmaları (Küsûf ve 

Husûf), bu iki gök cisminin, burçlar kuşağındaki hareketlerine göre ve 

geleneksel İslam kültüründe kullanılan eski astronomi terimleriyle 

açıklanmaktadır. Dergi, bu ikinci makalenin yazarını belirtmemekle 

birlikte, içindekileri tablosunda (mevâdd-ı mündericât) bu yazının “bir 

zât canibinden” gönderildiği notuyla karşılaşılmaktadır.    

 

2.2.4. Felsefî Yazılar 

Dergideki “Esâs-ı Medeniyet“, “Esbâb-ı Servet”, 

“Muhâkemenâme” ve “Sâdık ve Ferruh Nâmında İki Köle Beyninde 

Bir Zât ile Tertîb Olunan Muhâveredir” başlıklı yazılar bu kategori 

altında değerlendirilebilir. 

“Esâs-ı Medeniyet“, Mir’ât’taki ilk yazıdır ve nitelik açısından 

en felsefî makaledir. Zira yazıda, toplumun istenilen “uygarlık” 

seviyesine ulşabilmesinin ana şartı, “genel düzenin sağlamlığı” olarak 

gösterilerek, söz konusu sağlamlığın, bireysel ve toplumsal yönden 

“ahlaki olgunlaşma”ya bağlı olduğu ve toplumu ahlaklı kılmanın, 

bireylerin, bilim ve teknolojiyle değil, dini ve edebi eğitimiyle olanaklı 

olabileceği ileri sürülmektedir. Yazıya göre, uygarlık (medeniyet) 

toplumun refah ve mutluluk içinde olmasıdır. Bunun temeli, genel 

düzenin sağlamlığıdır. Fakat insanlar, özgürlüğünü (serbestlik), 
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çoğunluğun kötülüğe eğilimli olması yüzünden, bu düzeni bozacak 

yönde kullanırlar. Bunu önlemenin yolu, ahlakın düzeltilmesidir 

(tezhîb-i ahlâk). Peki, bu nasıl sağlanacaktır? Makalenin en önemli 

iddiası bu soruya cevap olarak ortaya atılmaktadır. Buna göre, ahlakı 

düzeltmenin, uygarlığın can damarı olan bilgiyle (ilm u marifet) 

sağlanabileceği düşünülmemelidir. Çünkü toplumlara en büyük zararı 

verip, en büyük kötülükleri yapanlar, en bilgili insanlar arasından 

çıkmaktadır. Bir toplumda bilgi arttıkça orada mahkemelerin çoğaldığı, 

asayişin sarsıldığı bilinmektedir. Nitekim günümüzde, bilgi ve 

bilimlerin (ulûm ve fünûn) en ileri olduğu yerlerin, ahlaksızlığın ve 

güvenlik ihtiyacının en çok olduğu yerler olması bunu göstermektedir. 

Yazıya göre, bu olumsuzluklar, devlet tarafından hukukun ayrıcalıksız 

biçimde herkese eşit olarak uygulanmasıyla giderilebilir. Ancak bu 

insanları ahlaklı kılmaya ve medeniyetin temeli olan genel düzeni 

korumaya yetmez. Bunun yolu, toplumu dinsel ve edebî bilgilerle 

(ulûm-ı diniye ve edebiye) eğitmektir. Toplumu ahlaklı kılmak için, bir 

yandan devlet, ülkenin geleneklerine dayanan uygulanabilir ılımlı 

yasalar yapıp insanları yönlendirmeli, öte yandan bireyler de dini 

temellerini sağlamlaştırıp, insanların iyi bilenlerinden dini ve edebi 

bilgiler öğrenmelidir. Çocuklar da bu şekilde eğitilmelidir. Mir’ât’ın 

bilim ve teknolojiye ait resimli bir dergi olarak çıkarılma amacı göz 

önüne alındığında, derginin hedefleri bakımından oldukça aykırı tezler 

içeren bu yazının, sonraki sayılarda devamı bulunmamaktadır.  

“Kâmil isminde bir zû-fünün ile ‘Âkil nâm bir tıfl-ı zekâ-nümûn 

beyninde esbâb-ı servete dâ’ir tertîb olunmuş olan mübâhasedir” 

açıklamasıyla diyalog şeklinde kaleme alınmış, “Esbâb-ı Servet” 

başlıklı, derginin üç sayısında da tefrika edilen yazının konusu, bir 

toplumun, zenginleşmek için, ne tür ekonomik, ticarî, mali hatta 

yönetsel politikalar uygulaması gerektiği hakkındadir. Yazıya, 

toplumsal zenginliğin, dünya ölçeğinde kaliteli ekonomik üretim ve 

ticaret yapmak şeklinde tanımlanarak giriş yapılması dikkat çekicidir. 

Buna göre, zengin toplumlar, uluslararası ölçekte güvenilir ve aranılır 

tarım ve sanayi ürünleri üretip satan, ihracatı ithalatından fazla ya da en 

azından dengede olan, buna karşılık yoksul toplumlar, bunun tersi 

durumda bulunanlardır. Yoksa bir toplumda pek çok zengin bulunması, 

o toplumun zengin olması anlamına gelmez. Çünkü üretime 

dayanmayan zenginlik ve güç, kolayca kaybedilebilir. Nitekim 

Amerika’yı keşfederek büyük zenginliklere konan İspanya, bir süre 

sonra bu zenginliği İngiltere ve İtalya gibi sanat ve ticaretle uğraşan 

ülkelere kaptırmıştır. Öte yandan ihracat-ithalat dengesini de yanlış 

anlamamak gerekir. Zira zengin toplum, hiç ithalat yapmayan toplum 

demek değildir. Fakat dışarıdan satın alınanlar, Avrupalıların yaptığı 
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gibi, öncelikle ülkede bulunmayan ve hammadde özelliği taşıyan 

ürünler olmalıdır. Ayrıca ihraç için, üretilen ürünlerin de, yabancı 

ülkelerin rağbetini çekecek denli kaliteli ve ucuz olmaları gerekir. 

Burada, İngiltere sanat ve ticaret açısından günümüzde dünyanın birinci 

ülkesidir, İngilizler bunu nasıl başardılar? denilerek, yazının sonraki 

bölümünde, konunun bu kez İngiltere örneği üzerinden açıklanmaya 

çalışıldığı görülmektedir.  

Yazıda, İngiltere’nin zengin ve güçlü bir devlet haline gelmesi 

beş nedene bağlanmaktadır. Birincisi, terim metinde açıkça 

geçmemekle birlikte, İngilizlerin yerli malı kullanma konusundaki 

alışkanlık ve titizlikleridir. Bu anlayış İngiltere’de öylesine yerleşmiştir 

ki adeta bir yasaya dönüşmüştür. Yabancı ürün kullanmaktan 

kaçınmanın sonuçlarından biri, halkın bir meslek öğrenmek zorunda 

kalması olmuştur. Bu anlayışı desteklemek için devlet, ithalatı, gümrük 

vergisi oranlarıyla, çok sıkı kontrol etmektedir. Ülkede bulunmayan ve 

hammadde nitelikli ürünlerin ithalatından hiç gümrük vergisi 

alınmazken, işlenmiş ürünlerden bir kaç kat, lüks tüketim ürünlerinden 

ise çok aşırı vergi alınmaktadır. İkinci neden, İngilizlerin, buhar gücünü 

keşfedip, bu gücü üretimde kullanmaya başlamalarıyla, diğer 

toplumların hepsinden önce sanayileşerek, üretimde makinalaşmayı 

başarabilmeleridir. Böylece icat ettikleri masrafı az gücü büyük 

makinalarla, bir insanın on saatte yapacaklarını iki dakikada üretmeye 

başlamış ve fabrika üretim miktarları dünya ihtiyacının dörtte birini 

karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Diyalog-tefrikadaki, İngilizler sürekli 

olarak dünyanın her yerinde üretilen ürünleri takip edip bunları daha 

güzel ve kaliteli şekilde üretmeye çalışırlar, şeklinde İngiltere’nin 

ekonomik zenginliği için dile getirilen üçüncü nedene dair açıklamaları, 

yine metinde açıkça geçmemekle birlikte, “sanayi casusluğu” terimiyle 

ifade edebiliriz. Zira söz konusu nedene dair açıklamaların, bu terimin 

içlemini tam olarak yansıttığı görülmektedir. Buna göre, İngilizlerin bu 

iş için özel yetiştirilmiş görevlileri vardır. Ayrıca çeşitli ülkelerdeki 

konsolosları, tüccar ve turistleri de, bu konuda özel yetiştirilmiş 

görevliler gibi davranarak, bulundukları ülkelerin durumlarını 

devletlerine bildirdikleri gibi, döndüklerinde edindikleri bilgileri içeren 

kitaplar yayınlarlar. Dördüncü neden, sadece içerde değil, uluslararası 

alanda da, İngiltere devletinin daima ekonomik-ticarî üstünlüğünü 

sürekli kılacak politikalar uygulamasıdır. Metinde buna verilen örnek 

son derece ilginçtir. Bu örnek İngiltere’nin, Amerikan İç Savaşı’ndaki 

(1861-1865) politik tutumuyla ilgilidir. O sıralar Amerika, İngiltere’nin 

en önemli pamuk hammadde tedarik merkezi olmasına ve çıkan iç savaş 

ülkedeki tekstil sektörünü batıracak sonuçlar doğurmaya başlamasına 

rağmen, İngiltere, bu politik sorunun çözümü için bir türlü girişimde 
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bulunmamıştır. Diyaloğun bu duruma dair açıklaması, devlet yönetimi 

bakımından, son derece öğretici ve ibretliktir. Zira buna göre, o sıralar 

İngiltere’nin dünyanın en güçlü devleti olmasında, dünyadaki ana deniz 

ticaret yollarını kontrol eden, birkaç ülkenin birleşse bile başa 

çıkamayacağı donanmasının büyük rolü vardı ve Amerika bir süredir 

bu yönde ciddi bir rakip olmaya başlamıştır. Oysa şimdi söz konusu iç 

savaş, Amerika’nın bu yöndeki gelişmesini durduracaktı. İşte İngiltere 

devleti, bu temel çıkarını korumak için, ülkesindeki tekstil 

fabrikalarının batmasına, yüzbinlerce çalışanın isşiz ve aç kalmasına ve 

bunları desteklemek için büyük mali yükler üstlenmesine rağmen, bu 

savaşı sona erdirmek için müdahale etmemektedir. 

Beşinci neden, İngiltere’de hatta Avrupa’da ticaretin, bizde 

olduğu gibi verimsiz esnaflık teşkilatı şeklinde değil, şirket adı verilen 

topluluklarca yürütülmesidir. Üretim kadar üretilen malların alınıp 

satılması da önemlidir. Ülkelerin, coğrafi özellikleri, toprak verimliliği, 

emek gücü gibi özelliklerinin farklılığı dolayısıyla, her ürünü 

üretememeleri, bunları birbirinden alıp satmalarına yani ticarete yol 

açmıştır. Ticarette eskiden karayolları önemliyken, yeni kıta ve 

bölgelerin bulunmasıyla denizyolları önem kazanmış, demiryolu ve 

telgraf gibi ulaşım ve iletişim araçları ticareti kolaylaştırmıştır. 

Avrupa’da bütün ticarî faaliyetler, kendine özgü kuralları ve yirmi 

milyon veya daha fazla sermayeleri olan şirketlerce yürtülmektedir. 

Bunlar, genel, ticaret, tarım, sanayi, ulaşım gibi alanlara ait 

olabilmektedir. Ülkemize de bir takım şirketler bulunmakla birlikte 

çoğunluğu tarım gibi tek bir alana özgü ve yetersiz sermayelidir. 

Bunların birleşerek büyük sermayeli şirketlere dönüşmesi gerekir. 

Diyaloğun sonuna doğru, söz bankacılık konusuna getirilir. Güvenilir 

kuyumculara benzetilen bankaların, ticaretin hızlı, verimli ve kârlı bir 

biçimde yürülmesi bakımından çok önemli ve gerekli olduğu 

vurgulanır. Şöyle ki banka olmayan ülkelerde üreticiler, sermayelerinin 

bir kısmını ihtiyaç anında kullanmak için boşta tutarlar. Hâlbuki bu 

paralar bankada tutulsa, banka onları ihtiyaç sahiplerine borç vererek, 

üretim ve ticaretin gelişmesine katkı sağlardı. Ayrıca bankalar, uzak 

bölgelerdeki şubeleri aracılığıyla, ticari taraflar arasındaki alacak 

verecek ödemelerinin kolayca ve emniyetli şekilde yapılmasını 

sağlayarak ticaretin hızlanıp gelişmesini sağlar. Mir’ât’ın “Esbâb-ı 

Servet” başlıklı, bu diyalog-tefrikasında, burada dile getirilen 

görüşlerin dışında, sözü geçen 1863 Uluslararası Osmanlı Sergisi, 

Osmanlı üretim düzeninin özellikleri, Osmanlı toplumundaki tüketim 

alışkanlıkları, hatta Endülüs tarihi gibi birçok konuya ilişkin, önemli 

değinilerde bulunulmaktadır. 
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Derginin ikinci sayısında “Muhâkemenâme”, üçüncü sayısında 

“Roma Târîhi Muhâkemenâmesi Tercümesi” başlığını taşıyan tefrika, 

Namık Kemal’in, Fransız Montesquieu’nın (1689-1755) Roma 

tarihiyle ilgili bir eserinin Osmanlı Türkçesine tercüme girişiminin 

ürünleridir. Bu, Montesquieu’nun, ilk kez 1734 yılında, Hollanda’da, 

Jacques Desbordes tarafından, yazar ismi belirtilmeksizin yayınlanan, 

yirmi üç bölümlük, Considérations sur Les Causes De La Grandeur 

Des Romains Et De Leur Décadence adlı yapıtıdır. Namık Kemal, 

tebrik amacıyla gönderdiği notta, Mir’ât’ın yayına başlamasından 

duyduğu sevinç nedeniyle, bu eserin bazı yerlerini, yazarının üslubuna 

bağlı kalarak çevirip dergiye gönderdiğini, ilgi görürse kalan kısımları 

çevirmeye devam edeceğini belirtmektedir. İki sayı boyunca “(Birinci 

Bâb) Romanın Bidâyeti ve Muhâberâtı” alt başlığıyla tefrika edilen 

kısımların, eserin özgün metnindeki “Chap. I. Commencemens de 

Rome Ses Guerres” başlıklı birinci bölümün bir kısmı olduğu 

görülmektedir. Montesquieu’nun bu eseri, gerçekte sıradan bir Roma 

tarihi olmaktan çok, Romanın yükseliş ve çöküş nedenlerini inceleyen 

politik felsefeyle ilgili bir yapıttır. Bu nedenle eserde vurgu, Roma 

tarihiyle ilgili olaylardan çok, Romalıları, tarihin gördüğü en büyük ve 

uzun ömürlü imparatorluklarından biri yapan, siyasal ve toplumsal 

özellikleredir. Bu doğrultuda, tefrikada, Romalı kral ve yöneticilerin 

daima yetenekli ve becerikli kişiler olduğu, askeri düzenlerinin çok 

sağlam kurulduğu ve başarılarının ahlak bozukluğuna yol açmadığı gibi 

birçok özelliğe vurgu yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, krallık 

yönetiminin kalıtımsallık ve keyfilik gösterdiği, bu nedenle krallık tarzı 

yönetimlerin açgözlü ve bencil olduğu, oysa seçimle sınırlı bir süre için 

iş başına gelen yöneticilerin, başarılarını kanıtlamak için dürüst olup 

atalet içinde olmadıkları gibi, hem o dönem Osmanlı siyasal yaşamı 

bakımından hem de Namık Kemal’in bireysel politik mücadelesi 

açısından, oldukça anlamlı sayılabilecek görüşlere rastlanmaktadır. 

 “Sâdık ve Ferruh Nâmında İki Köle Beyninde Bir Zât ile Tertîb 

Olunan Muhâveredir” başlıklı yazı, “bakiyesi sonra” denmesine 

rağmen, sadece derginin ikinci sayısında yayınlanabilmiş tek bölümden 

ibarettir. “Esbâb-ı Servet”ten sonra, dergide diyalog tarzında 

kurgulanmış ikinci yazıdır. Yazıda, dedikodu, dedikoducu veya 

arabozucu, bozguncu anlamlarında kullanılan “fasl itmek”, “fassâllık” 

ve “fassâl” terimleriyle, dedikodu ve dalkavukluk (müdâhene) etmenin 

iyi mi yoksa kötü mü bir davranış olduğu tartışılmakta olduğundan, bu 

diyaloğ ahlak felsefesiyle ilişkilendirilebilir. Diyalogda, “dünyada 

herkesi fasl iderler … fassâllık âdetdir” deyip huyunun, içinden sövse 

de, dışından herkesi övmek olduğunu, bu sayede saygı görüp çok para 

kazandığını açıkça söyleyen Ferruh adlı köle, kötü karakteri, buna karşı, 
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dedikodunun haksız ve zararlı bir davranış olduğunu, bunun yerine 

insanlara hatalarını açıkça söyleyip nasihat etmek gerektiği görüşünü 

savunan Sadık adlı köle ise, iyi karakteri temsil etmektedir. 

 

2.3. Refik Bey, Münif Paşa Polemiği ve Mir’ât’ın Kapanışı 

Mir’ât’ın yayına başlaması, o tarihte, Osmanlı başkenti 

İstanbul’da kendisiyle birlikte yayınlanan üç derginin ilki olan 

Mecmûa-i Fünûn ve ikincisi olan Mecmûa-i İber-i İntibâh tarafından da 

okuyucularına duyurulmuştu. Mecmûa-i İber-i İntibâh’ın ikinci 

sayısında dergi sorumlusu Ali Haydar (1836-1914) imzasıyla kaleme 

alınan duyuruda, bilgi ve sanayiye dair resimli dergi olduğu vurgulanan 

Mir’ât’ın yayını dolayısıyla dergi sahibi ve naşiri “mezâhib otası 

hülefâsı ser-âmedânından Refîk Beg Efendi” tebrik edilir (Mecmûa-i 

İber-i İntibâh, 2, s. 5). 

Mecmûa-i Fünûn ise, durumu, dokuzuncu sayısında, “Zuhûr-ı 

Mir’ât” başlıklı ve “Münif” imzalı duyuruyla okuyucularına haber 

verir. Bu duyuruda, derginin editörü konumundaki, o zamanki 

statüsüyle, Münif Efendi, Mecmûa-i İber-i İntibâh’ın ardından bu kez 

de Mir’ât adlı bir derginin yayına başladığını bildirip, herhangi bir isim 

zikretmeksizin, dergiyi çıkaran “heveskârân-ı ilm u marifet”i takdir 

edip başarılar diler. Ardından da, ülkede uzun zamandır bu tür bilimsel 

yayınlara ihtiyaç olmasına rağmen, hiç kimsenin bu işe girişmemesi, 

fakat Mecmûa-i Fünûn’un yayınına başlar başlamaz birdenbire iki 

derginn daha ortaya çıkmasının “şayân-ı dikkat” ve “cây-ı ibret” 

olduğunu söyler. Duyuru, “işte dünyada her şey böyledir, takip edilecek 

güzel bir iş yapılınca ortaya hemen onu izleyenler çıkar. Bu durumun 

yetenekli gençler için cesaret verici olacağı açıktır” şeklindeki 

ifadelerle sonra erer (Mecmûa-i Fünûn, 9, s. 399). 

Refik Bey’in, bu sözlere, Mir’ât’ın üçüncü sayısının sonuna 

iliştirdiği “Vecîbe” başlıklı yazıyla çok sert bir karşılık verdiği 

görülmektedir. Ramazân ayının başında çıkması gerekirken, ancak iki 

ay sonra, yani Zilkâde ayında çıktığını söylediği Mecmûa-i Fünûn’un 

dokuzuncu sayısındaki “mütercimi-i evvel izzetli Münfi Efendi’nin 

bizim Mir’ât hakkında yazdığı sözler görüldü” ifadeleriyle başlayan bu 

cevaba göre, Münif Paşa, bunları dergiyi ya görerek ya da görmeden 

yazmıştır. Kullandığı alaycı dil, derginin ilk sayısını gördüğüne ve 

buradaki bazı yazıların, kendi görüşlerine uymadığından rahatsızlık 

duyduğuna delâlet etmektedir. Öte yandan, daha önce Mecmûa-i İber-i 

İntibâh’a yönelik kıskanç saldırgan tavırları ve bilgiçlik taslayan ahlakı 

göz önüne alınırsa, Mir’ât’ı görmemiş olmalıdır. Münif Efendi’ye 

sorulsa, Mir’ât hakkında Mecmûa-i İber-i İntibâh’taki gibi hakaret 

ifadeleri kullanmamasını lütüf saymalıdır. 
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Refik yazısında, Münif Paşa’nın, Mecmûa-i Fünûn’daki 

makalelerinde rastladığını sandığı bazı hataları dile getirerek karşı 

saldırıya geçmekten de geri kalmaz. Bunların birincisinde, Münif 

Paşa’nın,  Sergî-i Umûmî-i Osmânî’nin açılışını, dergisinde, açılışından 

bir iki ay sonra, neredeyse görmedik kişi kalmadıktan sonra duyurduğu 

iddia edilmektedir. İkincisinde, Karadağ ile ilgili yazısında, 1714 

yılındaki Karadağ isyanını bastırmaya, elli yıl önce olmüş olan Köprülü 

Mehmed Paşa’yı (1578-1661) “mezarından kaldırarak” gönderdiği ileri 

sürülmektedir. Üçüncüsündeyse, Münif Paşa’nın yazdığı bir makaleyle, 

Ahmed Vefik Paşa’nın (1823-1891) “umûm dersleri”ne son verdirdiği 

söylenmektedir. Bununla birlikte, Refîk’in, Münif [Paşa] hakkındaki bu 

iddialarının hiçbiri isabetli görünmemektedir. Zira Münif Paşa, söz 

konusu sergi hakkında, dergisinin dokuzuncu sayısında, “Sergî-i 

Umûmî-i Osmanînin Vukû-ı Güşâdı” (Mecmûa-i Fünûn, 9, s. 362-367) 

ve onuncu sayısında, “Zamîme-i Sergî-i Osmanîden” (Mecmûa-i 

Fünûn, 10, s, 408-413) başlıklarıyla kaleme aldığı iki yazıda, hem ilgili 

tarihleri doğru bildirmekte, hem de sergi hakkında ilgi çekici birçok 

gözlemini dile getirmektedir. Refik’in işaretiyle, Mecmûa-i Fünûn’un 

Ramazân 1279 tarihli dokuzuncu sayısının yaklaşık iki aylık bir 

gecikmeyle, ancak Zilhicce 1279’da yayınlanabildiğini öğreniyoruz. 

Muhtemelen buradaki sergi açılış tarihinin okuyuculara geç haber 

verildiğine dair iddia, aslında derginin yayınından kaynaklanan bu 

gecikme olmalıdır. Böyleyse Refik’in, Mecmûa-i Fünûn’un, serginin 

açılışıyla aynı aya denk gelen sayısının geçikmeli neşrinden 

kaynaklanan karışıklığı, Münif Efendi’yi eleştirmek için bahane olarak 

kullandığı ortaya çıkmaktadır. İkinci iddiaya gelince, Münif Paşa, 

dergisinin ikinci (Mecmûa-i Fünûn, 2, s. 55-64) ve üçüncü (Mecmûa-i 

Fünûn, 3, s. 97-105) sayılarında, “Karatağ” adıyla iki tefrika 

yayınlamiştır. Refik’in iddiası, ikinci sayıdaki anlatımlarla ilgili 

görünmektedir. Burada, “vezir-i azam Köprülü Numan Paşa külliyetli 

asker ile üzerlerine giderek” denilmekte yani Refik’in ileri sürdüğü gibi 

metinde yanlış olarak Köprülü Mehmed Paşa değil doğru olarak 

Köprülü Numan Paşa (1675-1719) ibaresi geçmektedir. Üçüncü iddiaya 

gelince, burada sözü geçen “umûm dersleri”, 1845’te karar verilen 

Darülfünun’un bir türlü açılamaması üzerine, dönemin sadrazamı Fuad 

Paşa’nın emriyle, burada ders verecek bilginlerin, Ocak 1863’den 

itibaren alanlarıyla ilgili olarak anlattıkları halka açık derslerdir. Münif 

Paşa, dergisinin altıncı sayısında “Darülfün’unda Ders-i Âmm Güşâdı” 

(Mecmûa-i Fünûn, 6, s. 258-260), yedinci sayısında “Darülfün’unda 

Ders-i Âmm Vukû-ı Güşâdı” (Mecmûa-i Fünûn, 7, s. 301-304) ve 

sekizinci sayısında “Darülfünûn Dersleri” (Mecmûa-i Fünûn, 8, s. 330-

332) başlıklı üç yazı kaleme almıştır. Bunların üçüncüsünde, o zamanki 
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unvanıyla Divân-ı Muhâsebât Reisi Ahmed Vefîk Paşa’nın, 27 Şaban 

1279’da (17 Şubat 1863) “Târîh-i Umûmî” dersleri vermeye başladığı 

bildirilmekte ve bu dersleri veren diğerleriyle birlikte Ahmed Vefik 

Paşa’nın da “ehliyet ve iktidârları”nın tam olup ilgili “fünûnda yed-i 

tulâları bulundığından” denilmektetir. Yani Ahmed Vefik Paşa 

hakkında, eğer Münif Paşa’nın başka yazıları kastedilmiyorsa, Refik’in 

ileri sürdüğü gibi, onun bu derslerine son verdirecek bir dil kullanmak 

bir yana, övgüyle söz edilmektedir. Ayrıca, Ahmed Vefik Paşa’nın bu 

derslerinin çok kısa bir süre sonra sonra ermesinin nedeninin, bir buçuk 

ay sonra 2 Nisan 1863’te Anadolu sağ kol müfettişliğine tayin edilmesi 

olduğu bilinmektedir (Akün, 1989, s 146).4  

Ebuzziya Tevfîk, Refik Bey’in Mir’ât’ın üçüncü sayısının 

sonunda Münif Paşa’ya karşı kaleme aldığı “Vecîbe” başlıklı bu yazının 

derginin kapanmasına yol açtığını bildirmektedir. Şöyle ki, kendisiyle 

hiçbir ilgisi olmamasına karşın polemiğe müdahale eden dönemin 

Hariciye Nazırı Âlî Paşa, Mezâhib Odası’ndaki görevi nedeniyle 

bakanlığındaki sıradan bir kalem kâtibi konumundaki Refik Bey’den, 

Mecmûa-i Fünûn’a karşı bir özür yazısı kaleme almasını istemiştir. 

Refik Bey’in, bunu yerine getirmemesi üzerine bu kez çalıştığı dairenin 

müdürü aracılığıyla resmi bir emir olarak iletmiş, ancak son derece 

gururlu bir kişi olan Refik Bey, böyle bir özür dilemektense dergiyi 

kapatmayı yeğlemiştir (Ebuzziya Tevfîk, 2006, s. 198). 

 

2.4. Değerlendirme 

Haziran 1862 tarihinde çıkmaya başlayan Mecmûa-i Fünûn ile 

Aralık 1862 tarihinde yayınına başlanan Mecmûa-i İber-i İntibâh’ın 

ardından (dokuzuncu sayıdan itibaren Mecmûa-i İbretnümâ) Şubat 

1863’te neşrine başlanan Mir’ât, Osmanlılardaki üçüncü popüler bilim 

ve felsefe dergisidir. Namık Kemal’in çevresinde yer alıp, altı numaralı 

kurucu üye olma sıfatıyla Yeni Osmanlılar hareketinin öncüleri 

arasında bulunan ve yirmi iki yaşındayken 1865’teki kolera salgınında 

İstanbul’da ölen [Mustafa] Refîk Bey (1843-1865) tarafından çıkarılan 

Mir’ât, Osmanlıların ilk resimli dergisi olarak ünlenmiştir.  

Dergi, aylık olarak toplam üç sayı yayınlanabilmiştir. Dergide 

toplam on müstakil resim ve çizim sayfası bulunmaktadır. Bunların 

dokuzunda, dergi yayın tarihiyle aynı ayda, 27 Şubat 1863’te açılan 

Osmanlıların İstanbul’da düzenlediği ilk uluslararası fuar olan, Sergî-i 

Umûmî-i Osmanî’nin binaları, krokileri, teşhirdeki yabancı ülkelerden 

 
4 Ahmed Vefik Paşa’nın daha sonra Tasvîr-i Efkâr’da kısmen yani ilk kırk dört sayfasını 

tefrika ettirip bu şekliyle Hikmet-i Târîh adıyla bastırdığı bu derslerin, günümüz 

Türkçesiyle de latinizasyonu ve sadeleştirilmesi yapılıp yayınlanmıştır. Bkz., (Ahmed 

Vefik Paşa, 2013). 
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getirilen tarım aletleri ve ziyaretçilerin görünümleri resmedilmektedir. 

Sözü edilen tarım aletlerinin resmedildiği sayfaların birinde, farklı 

olarak, buhar makinalarının mekanizmasını gösteren bir çizim 

bulunmaktadır. Diğer resim sayfasındaysa, 3 Haziran 1863 

gerçekleşecek denilen Ay tutulması dolayısıyla, Ay ve Güneş 

tutulmalarıyla, tutulma sırasında Ay’ın yedi evresinin görünümüne dair 

çizimler yer almaktadır.  

Sergi resimlerinin çoğunda yer alan “Imp. E. Mandouce - G’d rue 

de Péra 267” ifadesi, bunların, 1860’ta yerleştiği İstanbul’da öldüğü 

1871 yılına değin matbaacılıkla uğraşan Fransız litograf Nicolas 

Mandouce tarafından basıldığını göstermektedir. Nitekim bu durum 

derginin“İhtirâ-ı Cedîd” adlı yazısında teyit edilmektedir. Bu yazıda, 

resim ve fotoğrafların taşbaskısının, ilk kez o sıralar İstanbul’da 

yaşayan litograf Mandouce tarafından bulunduğu ve bu yolla bastığı 

bazı litografik resimlerin ilgili sergide teşhir edilip çok beğenildiği 

duyurulmaktadır.  

Dergideki imlası çok yanıltıcı olsa da, tarım makinalarının 

bazılarının o zamanki adıyla İngiliz Ransomes & Sims şirketi tarafından 

İpswich’teki Orwell Works fabrikalarında üretilip adı geçen Osmanlı 

Sergisi’ne gönderildiğinin bildirilmesi ve bu makinaların tanıtım 

yazılarına yer verilmesi dikkat çekicidir. Söz konusu şirketin, acentası 

veya görevlileri yoluyla, Mir’ât’ın neşrine finansal katkı ya da destek 

verip vermedikleri sorusunu akla getiren bu durum, bir yandan Türk-

İngiliz ticari ilişkileri tarihi, diğer yandan hâlâ faaliyetini sürdüren 

şirketin tarihçesi bakımından ilgi çekici bir ayrıntı olarak görülebilir. 

“Âsâr-ı inşâiye”, “âsâr-ı şiriye” ve “lugaz” başlıklarıyla dergide 

edebiyat kategorisi altında yer alabilecek yazılardan ilk ikisinin üçüncü 

ve son sayıda terkedildiği dikkati çekmektedir. Şiirler, çeşitli şairlere 

dair gazeller ve Namık Kemal’in bunlara nazîrelerinden oluşurken; 

“inşa” denilen yazılar, Tanzimat’ın önemli siyasî figürleri Âlî ve Fuad 

paşalarla daha eski bir yönetici olan Pertev Paşa’ya aittir. Âlî ve Fuad 

paşalara ait yazıların, kendilerini yetiştiren Reşid Paşa’nın icat ettiği 

resmi yazışma üslubu çerçevesinde kaleme alınan örnekler olduğu 

görülmektedir. Bundan başka, memur maaşlarının ödenmesi, çeşitli 

sosyal yardımlar için ödenek çıkarılması, bir terekeden ele geçen 

padişah resimlerinin kayıt altına alınması veya bir başarıyı taltif gibi, 

devlet mekanizmasında rastlanan vakayi adiye türü olaylar için kaleme 

alınan bu yazılara, Osmanlı bürokratik zihniyetinin ya da geleneksel 

siyaset felsefesinin ana çizgilerinden bazılarını açıkça yansıtan belgeler 

gözüyle bakılabilir. Zira vezirlerin sadrazama, sadrazamın padişaha 

yazdığı ve bu silsilenin anılmadan ve alabildiğince tazim edilmeden 

geçilmediği bu yazılara göre, padişah, herşeydir ve yüceliği sadece 
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Tanrı’yla birlikte anılarak vurgulanabilir. Geri kalan herkes, 

olabildiğince köle, hatta sık sık kullanılan ifadelerle, köleden daha 

değersiz varlıklardır. Her makam, her görev, üsttekilerin ve özellikle de 

en başta padişahın, tıpkı Tanrı’yla insanlar arasında olduğu gibi, sonsuz 

lütuflarından bir lütufdur. Bu zihniyette, bireylerin, bir ömür 

harcayarak elde ettikleri bilgi, beceri, görgü, yeterlilik vs. gibi kişisel 

özelliklerinin hiçbir değeri yoktur. Padişahtan başlamak şartıyla, her 

kişi ya da makam, üstekine göre hiçbir şey, alttakine göre herşeydir. Bu 

denli değersizleştirici bir zihniyetin, insanın en önemli dinamiklerinden 

biri egoizm olan benliğine aykırı olduğu açıktır. Politik tarihimiz 

bakımından, bu zıtlığın, bir yandan kullanılan bürokratik dil ve davranış 

kalıplarının, görünüşteki saygıdan çok uzak hatta gizli nefret içeren 

sınırsız bir dalkavukluk şeklinde kendini göstermesine yol açarken, – 

nitekim dergideki iki diyalog-yazıdan birinde bu dalkavukluk konusu 

ele alınmaktadır- öte yandan, siyasi ve bürokratik mücadelelerin 

alabildiğince hukuksuz, acımasız ve insanlık dışı biçimde 

gerçekleşmesinin nedenlerinden biri olduğu söylenebilir.  

“Sergi Yazıları” kategorisinin tek müstakil öğesini oluşturan ve 

özetlenerek yayınlanan “Sergî-i Osmânî Nizâmnâmesinin Hülâsa-i 

Me’âlî” başlıklı yazı, Osmanlının düzenlediği ilk uluslarası fuarın 

yönergesini, ana hatlarıyla da olsa sunan, tarihi bir vesika olmak 

açısından önemli sayılabilir. Söz konusu sergiye dair birçok ayrıntıyı 

içeren bu yönergeye, ayrıca, günümüzde bile, açılacak herhangi bir 

serginin işleyişinde hangi konulara dikkat etmek ve nasıl hareket etmek 

gerektiğini göz önüne seren öğretici ve örnek bir belge olarak 

bakılabilir. Sergi kuralları içinde yer alan, kadınların erkeklerden farklı 

günlerde ziyaretçi olabilecekleri ve kadınlara özgü günlerde sergiye 

ürün sahiplerinden başkasının sokulmayacağı şeklindeki maddeye, 

toplum hayatımızda kadının yerine dair tarihsel araştırmalarda 

kullanılabilecek bir ayrıntı olarak bakılabilir. Öte yandan, Münif Paşa, 

Mecmûa-i Fünûn’da, sergiyle ilgili yazılarında, çok az kadın ziyaretçi 

gelmesi nedeniyle, Avrupa reyonunda onlara özgü günlerin 

kaldırılarak, serginin kadın erkek birlikte gezilmesine izin verildiğini 

yazıyor (Mecmûa-i Fünûn, 10, s. 413). “Çok az kadın ziyaretçi” 

ifadesinden, muhtemelen, Müslüman kadınların Avrupa reyonuna 

giremedikleri, bu reyonu sadece İstanbul’da yaşayan yabancı kadınların 

ziyaret edebildikleri ve yasağın kalkmasıyla, bunların serginin bu 

bölümünü her istedikleri gün ziyaret etmelerine izin verildiği, 

dolayısıyla, değişikliğin Avrupa reyonu ve gayrimüslüm kadınlarla 

ilgili olup, yerli ürün bölümünde kuralın sürdüğü anlaşılmaktadır. 

Mir’ât’ın bilimsel-teknolojik yazılar kategorisinin, çoğunluğu 

sergiye teşhir için Avrupa’dan gönderilmiş sabanlardan ibaret tarım 
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aletlerinin özelliklerinin yanı sıra buhar makinalarının mekanizmasını 

ve Güneş-Ay tutulmalarına nasıl olup bittiğini açıklayan yazı, haber ve 

resimlerden oluştuğu belirtilmişti. Fotoğrafların-resimlerin taş baskı 

yönteminin ilk kez İstanbul’da yaşayan bir Fransız litograf Mandouce 

tarafından bulunduğunu haber veren “İhtirâ-ı Cedîd” adlı yazı da bu 

gruba sokulabilir. Buhar makinaları ve tutulmalar gibi bilim tarihiyle 

ilişkilerilebilecek olan yazılarda tarihsellik ögesinin bulunmadığı yani 

konuların herhangi bir bilim adamının adından veya keşfinden-

buluşundan söz edilmeden anlatıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, 

sonraki sayılarda buhar makinalarının tarihçesinden yani hangi bilginin 

ne zaman, nasıl, ne şekilde icat ettiğinden söz edileceği vaat edilmekle 

birlikte, derginin yayından kalkması bu vaadin gerçekleşmesine engel 

olmuştur. “Buhârın … sanâyi-i cedîdenin rûhı mesâbesinde olan kuvve-

i muharrikesi” sözüyle ilgili makalede de vurgulandığı üzere, icadı 

sanayi devriminin başlamasında hayati rolü olan buhar makinaları on 

sekiz ve on dokuzuncu yüzyılın en önemli teknolojik araçlarıydı. 

Ulaşımdan sivil veya askerî ürünlere, matbaadan darphaneye, hatta 

şehir su şebekelerinde suyun istenilen yerlere isaline kadar, tüm üretim 

araçlarında ihtiyaç duyulan enerji, ilgili tesislerin en önemli aksamını 

oluşturan buhar kazanlarıyla elde ediliyordu. Buharlı makinaların 

Osmanlıya ilk kez 1828 yılında İkinci Mahmud zamanında alınan 

buharlı gemiyle girdiği bilinmektedir. Bu nedenle, günümüz için eski 

bir konu gibi görünse de, Mir’ât’daki buhar makinlarıyla ilgili bu 

yazının, döneminin en önemli bilimsel-teknolojik araçlarının 

mekanizmasını açıklayan son derece güncel bir makale olduğu göz ardı 

edilmemelidir.5 Tutulmalarla ilgili çizimlerin, Kuleli Hastanesi 

başhekim yardımcı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhân öğrencisi Mahmûd 

Bey tarafından hazırlanıp, dönemin müneccimbaşısı Osman Sâib 

Efendi tarafından kontrol edildiğinin bildirilmesi dikkat çekicidir. Bu 

durum, modernleşme döneminde, doğabilimlerinin, Osmanlılarda, 

Darülfünûn açılana kadar, uzun süre tıp öğretimi içinde verilmesinin bir 

sonucudur. Tutulmalarla ilgili çizim ve açıklamaların, aslında iyi bir 

hekim olan ve dönemin hekimbaşısı tarafından, müneccimbaşılığa 

 
5 Sanayi alt yapısını teknoloji ithalıyla yenilemek isteyen Osmanlı devletinde, özellikle 

İngiltere’den ithal edilen buhar gücüyle çalışan araçların binalarının yapımından, alınan 
teçhizatın montajı, işletilmesi, bakımına kadar tüm aşamalarını deyim yerindeyse tek 

başına yürüten, bu yönüyle adeta İngiltere’den ithal edilen makine-techizatın Osmanlı 

Devleti’ndeki sorumlusu konumunda bulunan İngiliz mimar-mühendis Tylor’ın kırk iki 

yıl boyunca görev yapıp yaşadığı İstanbul’daki Tersâne, Tophâne, Darbhâne, Feshane, 
Matbaa, Takvimhâne gibi önde gelen kamu tesislerinin modernizasyonu ve çeşitli 

demir fabrikalarınındaki çalışmalarının yanı sıra buhar gücünün dönemin 

teknolojisindeki önemini örnekleyen ilgi çekici bir makale için bkz., (Soyluer, 2020, s. 

181-206).  
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gönderilerek ber-taraf edilen Osman Sâib Efendi tarafından kontrolünü 

ise, bir sansür olmaktan çok, yazıya gösterilen bilimsel özenin bir 

alameti olarak değerlendirmek uygun olacaktır. Derginin buhar 

makinalarıyla ilgili yazısında olduğu gibi, astronomiyle ilgili çizim ve 

yazılarda da geleneksel bilim terminolojisinin kullanıldığı 

görülmektedir. İlkinde, piston anlamında kullanılan tokac kelimesi bir 

yana, tazyîk, üstüvâne, kuvve-i tazyîkiye, mihver, amûd gibi terimler 

geçerken, diğerinde sadece nokta-i sıfr, hamel, Nevrûz, hilâl, kırân, 

bedr, felek, mukâbele, mukârene, zeneb gibi geleneksel astronomi 

terimleri kullanılmakla kalınmamakta, ihtirâk, ictimâ, istikbâl vb.de 

olduğu gibi pek çoğunun da tanımları yapılmaktadır. 

Mir’âtın felsefî olarak kategorize ettiğimiz makalelerine gelince, 

“Esâs-ı Medeniyet” ve “Sâdık ve Ferruh Nâmında İki Köle Beyninde 

Bir Zât İle Tertîb Olunan Muhâveredir” başlıklı yazıların bu vasıfta 

oldukları açıktır. Zira birinci makalede medeniliğin ne olduğu, bireysel 

ve toplumsal olarak medeniliğe nasıl ulaşılabileceği tartışılırken, bilim 

ve teknolojinin bu amaca uygun olmadığı, bunun ancak dini ve edebi 

eğitimle olanaklı olabileceği, devletin de bu sürece, geleneklere uygun, 

uygulanabilir hukuk kuralları oluşturarak katılması gerektiği gibi, 

benzerlerine düşünce tarihinde rastlanagelmiş, son derece felsefî 

sayılabilecek görüşler ortaya atılmaktadır. Burada ilginç olan, bilimsel 

ve teknolojik gelişmeleri bildirmek için çıkarıldığı söylenen Mir’ât’ın, 

daha ilk makalesinde, derginin çıkarılış amacına aykırı olarak, topluma 

en büyük zararı bilgisizlerin değil, çok bilgili kişilerin verdiği, bu 

nedenle bilginin, bilim ve teknolojinin medeniliği ve bunun temeli 

olarak gösterilen ahlaklılığı sağlamayacağının iddia edilmesidir. İki 

köle arasında geçen bir diyaloğ olarak düzenlenip, gündelik yaşamın 

vazgeçilmez tavırları olan dedikodu ve dalkavukluk yapmanın iyi mi 

kötü mü olduğunun tartışıldığı ikinci yazının, konu oldukça sıradan gibi 

görünse de, ahlak felsefesiyle ilişkilendirilebileceği kuşkusuzdur. 

Namık Kemal’in, Montesquieu’dan yaptığı çevirinin, eserin yazarı 

tarafından kurgulanış şekline uygun olarak, tarih biliminden çok tarih-

siyaset felsefesiyle dolayısıyla da felsefeyle ilgili olduğu düşünülebilir. 

Bu doğrultuda, tercüme edilen kısım itibarıyla, tefrikada, ilki “millet 

meclisi”, ikincisi “konslos nâmıyla reisler” olarak tanımlanan senato ve 

konsül gibi yönetsel terimler kullanılıp, Roma siyasal düzeni içinde, 

başta seçimle belirli süreler için iş başına gelen yöneticiler ve meclis 

olmak üzere pek çok özellikten söz edilmesi, hem politik düşünce 

tarihimiz hem de mütercimin meşruti monarşı uğruna geçen siyasi 

hayatı göz önüne alınınca oldukça dikkat çekici bulunabilir. 

“Esbâb-ı Servet” başlığıyla derginin üç sayısında da yer alan 

tefrikanın Mir’at’ta yayınlanan en önemli yazılardan biri olduğu 
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söylenebilir. Toplumsal zenginliğin uluslararası ölçekte üretim ve 

ticaret yaparak elde edilebileceğini söyleyen yazı, bu ekonomik 

gelişmenin nasıl gerçekleştirilebileceğini, döneminde dünya üretiminin 

dörtte birini karşılıyor denilen İngiltere örneği üzerinden 

açıklamaktadır. Buna göre, devlet, gümrük vergileri üzerinden yerli 

üretimi korumalı, yerli malı kullanımını özendirmeli, ülkede 

bulunmayan hammaddelerin ithalatından gümrük vergisi almazken, 

ithal lüks tüketim mallarından caydırıcı oranda vergi almalıdır. İhracat-

ithalat dengesine dikkat etmeli, fabrikalaşma ve ihracat teşvik 

edilmelidir. Bu tefrika-yazıda, bunların dışında, Osmanlı ekonomisine 

dair, el-üretimine dayandığı, rekabetçi olmadığı, üretim araçlarının 

altmış yetmiş yıl eski olduğu gibi tespitlerin yanı sıra, esnaflık denilen 

geleneksel ticaret anlayışımızın değiştirilmesi, ticarî faaliyetlerin 

şirketleşerek yürütülmesi, kurulacak bankalarla ticaretin 

kolaylaştırılması gibi önerilerle de karşılaşılmaktadır. Bilindiği üzere, 

Osmanlılarda modern ekonomi düşüncesine yönelik çalışmalar on 

dokuzuncu yüzyılın birinci yarısında ortaya çıkmaya ve yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren konuyla ilgili tercüme veya telif ürünler verilmeye 

başlanmıştır (Demir, 2007, s. 117). İlk modern ekonomik akım olan 

liberalizm Osmanlılara İkinci Mahmud döneminin sonlarında David 

Urquhart (1805-1877) tarafından tanıtılmıştır. Urquhart liberalizminin 

ürünü, Balta Limanın’da Reşid Paşa’nın yalısında İngiltere’yle yapılan 

1838 Ticaret Anlaşması olmuştur. Anlaşmanın yapıldığı yıl yine İngiliz 

olan Churchill tarafından çıkarılan ilk [yarı] özel gazete Ceride-i 

Havâdis’te “himâye usulü” ile “serbestî usûl” karşılaştırılmış ve 

Osmanlının kalkınması için en elverişli anlayışın ikincisi yani liberal 

ekonomi olduğu ve bunun faziletleri anlatılmıştır. İlk ekonomi kitabı da 

yine bu gazete desteğinde 1852’de Sahak [Abro] Efendi (1825-1900) 

tarafından İlm-i Tedbîr-i Menzîl adıyla çıkarılmıştır. Bu tarihten 

itibaren bir iki istisna dışında Osmanlıda liberal ekonomi anlayışı hâkim 

olmuş ve devletin ekonomi politikasını oluşturmuştur (Berkes, 1975, s. 

330-340). Şimdi, her ne kadar yazıda model alınan İngiltere, ekonomik 

hatta genel anlamda liberalist anlayışın kaynağı ise de, Mir’ât’ın, 

ülkede sermaye birikiminin sağlanıp, üretim tarzı uluslararası rekabete 

uygun hâle gelinceye dek, devletin vergiler yoluyla ekonomik hayatı 

yerli üretim ve tüketim lehine kontrol etmesini öneren bu son derece 

yüksek ekonomik-politik bilinç içeren makalesini, savunduğu görüşler 

bakıından, Osmanlının son döneminde ortaya çıkan söz konusu iki 

anlayıştan “himâye usûlü” denilen korumacı anlayışın bir örneği olarak 

görebiliriz. 
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3. MİR’ÂT ÇEVRİYAZI BÖLÜMÜ  

 

 
 

3.1. MİR’ÂT BİRİNCİ SAYI 

Def‘a 1 Sene 1 Ramazân 

İstanbul 

(Tercümân-ı Ahvâl Matba‘asında Tab‘ Olunmuşdur) 

1279 

Mevâdd-ı Mündericât 
Mukaddime Esâs-ı Medeniyet 

Esbâb-ı Servet Âsâr-ı İnşâ’iye 

Âsâr-ı Şi‘riye Lügaz 

Sergi Nizâmnâmesi Hülâsı Sergi Mahallinin Harîta ve 

Resimleri 

[1] 

 

(Mukaddime) 
Fünûn ve sanâyi‘a dâ’ir mevâdd ile bunları tatbîk ve tavzîh içun 

lâzım gelan âlât u edevât-ı sanâ‘iye ve ebniye vesâ’ireye müte‘allik 

resmleri şâmil olmak üzere ve şimdilik her şehr-i ‘Arabî ibtidâsında 

çıkarılmak üzere bir risâle tab‘ u neşri arzu olunarak (Mir’ât) tesmiye 

kılınmış ve sâl-i hâli şehr-i Ramazânın gurresinden bed’ ile birinci 

nüshası tab‘ olunmuşdur. (ve min Allah’i’t-tevfîk hüve ni‘me’r-refîk) 

Refîk  
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(Esâs-ı Medeniyet) 
Ehl-i edeb ve ‘irfâna ma‘lûm oldığı vechle cem‘iyet-i beşeriyenin 

refâh ve sa‘âdet-i hâl-i dâ’imîye mazhar olması dimek olan medeniyetin 

esâsı hüsn-i tertîb-i ‘umûmiyedir. Çünkü tabî‘at-ı medeniyet ıktizâsınca 

bu dâ’irede bulunan halk az çok nâ’il olacağı serbestliği ticâret ve 

ma‘lûmât-ı müktesebesiyle ef‘âl-i seyyi’ede dahî isti‘mâle muktedir 

olacağına ve bundan tevakkî ve mücânebet idebilmesi mutlaka tezhîb-i 

ahlâka menût bulundığına binâ’en hüsn-i tertîb esâs-ı medeniyet oldığı 

âşikârdır. [2] 

Bir vakt tezhîb-i ahlâk mâddesinde ‘ilm u ma‘rifetle imkân 

husûlüne zehâb olunmuş ise de böyle olmamalıdır. Vâkı‘a ‘ilm mâ 

bihi’l-hayât-ı medeniyetdir. Lakin tasfiye-i ahlâkın sebeb-i müstakîli 

değildir. 

Zîrâ mutlaka ‘ilm nîk u bed her şey’i teyakkun ve isti‘mâl ve 

icrâda ‘akla rehber ve nev‘i- beşer dahî ekser ef‘âl u ahvâlinde 

mütemâyil-i taraf-ı şerr olub husûsiyle ba‘z ‘ulûm ve fünûn insânı 

ahlâkının derece-i redâ’etine nisbetle fesâd u şerre delâlet idegeldiği 

gibi bir kere ahlâkı fesâda yol bulmuş olan adamın ‘ilm u ma‘rifetini 

dahî vatan ve milletinin ifsâdı ahvâline sarf itmekden kendusuni 

alamadığı ve alamıyacağı tecârib-i ‘adîde ile müsbetdir. 

Nitekim büyük fesâdlara mübâderetle meşhûr olanlar ekseriyâ 

‘ilm u ma‘rifet ashâbından zuhûr idegelmişdir. Meselâ bir sahtekâr 

hakkâklık ve tıbâ‘at fennlerini bilmez ve bilen bir seyyi’u’l-hulkun 

mu‘âvenetine mürâca‘at itmez ise nasıl sahtekârlık idebilur. Dînen 

veyâhûd devleten muzırr olacak kitâb ve risâle tertîb iden mü’ellif izlâl 

ideceği milletin lisân ve ‘âdetini bilmediği veyâhûd efrâd-ı milletin 

birini her nasılsa ıtmâ‘ iderek bu bâbda vesâtet-i seyyi’esini istihsâl 

idemediği hâlde bu niyet-i redi’esini ne sûretle mevkı‘-i icrâya 

geturebilur. 

El-hâsıl ahlâkını düzeltmeğe çalışmamış olanlar ‘ilm u 

ma‘rifetde ileruledikce buundukları memleketin asâyiş ve istirâhatına 

halel virecekleri ve mahâkim ve zevâbıtın lüzûmı bundan ileru geldiği 

müsellemdir. Ve bir memleketde mahâkimin mikdârı sû’-i ahlâk 

ashâbının kesret ve nedreti ve tertîb-i ‘umûmiyenin terakkî ve tedennîsi 

içun bir mikyâs-ı sahîh olabilur. 

İşte şu cümle-i mütâla‘atımızı medeniyet-i hâzıra ile dahî isbât 

idebiluruz. Zîrâ yalnız ‘ilm u ma‘rifet bâ‘is-i tertîb-i matlûbe olsa ‘ulûm 

ve fünûnun en ziyâde terakkî buldığı şehrlerde gürûh-ı bî-edebân ve 

fıskânın nedreti ve bu münâsebetle emr-i zâbıtaya dahî ihtiyâcın kılleti 

lâzım gelur idi. Hâlbuki bilâd-ı sâ’ireden ziyâdedir.  

Ahâlîsi hüsn-i ahlâk ile mütehallik bulunan bir memleketde ise 

(kâffe-i efrâd-ı insâniye beyninde âsâyiş ve istirâhatın temâdî-i 
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terakkîsini müstelzim olan) hakk ve vazîfeden vazîfe cihetinin beyne’n-

nâs temâmiyet-i ri‘âyeti içun vesâ’il-i mücbire istihsâline hâcet kalmaz. 

Ya‘nî bir hâl ve mahalde bulunan cem‘iyet-i beşeriye hukûmet-i 

metbû‘asına ‘â’id olan vezâ’ifini ahlâk-ı hamîdesi sâ’ikâsıyla bi’t-tab‘-

ı hüsn îfâ ider.  

(Lakin bu vezâ’ife mukâbil olan hukûk-ı nâsı te’mîn iden kânûn 

memleketin hey’etce hüsn-i muhâfazası ya‘nî bây u gedâ pîr u bernâ 

cümle hakkında bilâ istisnâ icrâsı şart-ı â‘zamdır. Çünkü barutun bir 

cüz’-ü ferdinin ateş almasından kâmilen muhterik oldığı gibi kânûn 

dahî gâyetu’l-gâye hafîf bir mâdde hakkında icrâ olunmadığı hâlde 

bütün bütün münfesih olmuş hukmüne gireceğine ve ba‘dehu sûret-i 

zâhirede icrâ-yı ahkâmına devâm olunsa dahî enzâr-ı [3] ahâlîde te’sîri 

kalmıyacağına binâ’en bu hâlin hüsn-i ahlâk ashâbını dahî vazîfesizliğe 

icbâr ideceğinde şübhe yokdur) 

Gelelim terbiyete bu terbiyet mâddesinin iki ciheti vardır. 

Birincisi taraf-ı devlete ‘â’id olandır. Bunun hulâsası âdâb u hüsn-i 

ahlâkın ‘âdât-ı memleketden sayılacak ve hüsn-i muhâfazası herkesin 

maksad-ı hakîkîsi ve belki tabî‘at-ı sâniyesi olacak bir derecede tasfiye-

i ahlâk-ı ‘umûmiye esbâbının istihsâli dimekdir. Bu da bir tarafdan neşr 

u ta‘mîm-i ahlâk-ı haseneye ve diğer tarafdan ef‘âl-i seyyi’ede 

bulunanların mer‘î’u’l-icrâ bir kânûn-ı mu‘tedilet muktezasına göre 

cezâsı gösterilmesine mütevakkıfdır. 

İkincisi efrâd-ı millete râci‘ bulunandır. Bunun hulâsası dahî her 

ferdin evvelâ esâs-ı diyâneti tahkîm ve sâniyen levâzım-ı muhâfazat-ı 

‘izzet-i nefs u nâmûsunı temîm itmesi dimekdir ki bunların husûli 

ehlinden ‘ulûm-ı dîniye ve edebiye tahsîline ve dâ’imâ pâk i‘tikâd ve 

kavl ü fi‘linde kemâliyle sebât u istikâmet i‘tiyâd olan erbâb-ı ‘ilm u 

‘irfân ile mü’âneset ve mücâleset ve böyle olmıyanların beliye-i mahza 

mukârenetinden tevakkî ve mübâ‘adet itmeğe mütevakkıfdır. 

İşte her ferd içun bu cihete ri‘âyet vakt-i tufûliyetde peder ve 

akrâbasıyla komşularına ve belki cümle efrâd-ı millete ve bu vaktin 

mürûrundan sonra dahî bu cümle ile berâber kendusune ‘â’iddir. 

Efrâd-ı millete ‘â’iddir dimenin ma‘nâ-yı muvazzahası dahî 

şöyle ki efrâd-ı milletden olan her çocuğun himâyet u siyâneti ve 

uygunsuz bir hâlde bulunur ise men‘i ve mümkün mertebe istikmâl-i 

esbâb-ı hüsn-i terbiyeti cümle efrâd-ı milletin borcıdır. [4] 
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(Esbâb-ı Servet) 
Kâmil isminde bir zû-fünûn ile ‘Âkil nâm bir tıfl-ı zekâ-

nümûn beyninde esbâb-ı servete dâ’ir tertîb olunmuş olan 

mübâhasedir. 

‘Âkil 

Geçende milel-i mütemeddinenin esbâb-ı servetinden tolayı bir 

söz geçmişidi. İşte bu gün bu bâbda ba‘z îzâhât taleb u recâsıyla evvelâ 

servet ve fakrın ta‘rîf buyurulmasını recâ iderim. 

Kâmil 

Medeniyet-i hâzıranın ahvâl-i ‘umûmiyesi ıktizâsınca beyne’l-

milel servet bir milletin efrâd-ı mürekkebesi ma‘ârif ve sanâyi‘-i 

mevcûdede dâ’imâ ileruliyerek hey’et-i idâresi dahî usûl u vesâ’it-i 

ticâreti teshîl ve teksîr itmiş ve bu cihetle mahsûlât-ı arziye ve 

sanâ‘iyesi milel-i sâ’ire beyninde i‘tibâr u revâc bulmuş olmasıdır. 

Ancak her millet-i mütemeddine ba‘z hevâyicini memâlik-i sâ’ireden 

celb u tedâriğe mecbûr olageldiği cihetle millet-i mezkûranın ihrâcâtı 

idhâlâtına mütesâbık ve hiç olmazsa mütesâvî gelmesi şart-ı â‘zamdır. 

Fakr u zarûret dahî bunun ‘aksidir. Hattâ bir milletin efrâdı 

ma‘ârif ve sanâyi‘den behre-ver olmayubda hernasılsa emvâl-i kesîra 

ashâbı bulmuş olsalar bile yine o millet fakr u ıztırâbdan kurtılamaz. 

Zîrâ el-hâletu’l-hazihi rûy-ı arzda mevcûd olan altunun beşde dört kısmı 

Amerikanın keşfiyle zuhûr iden ma‘denlerden hâsıl olarak hemân 

cümlesi İspanyaluların eline geçmiş oldığı hâlde İspanyada fünûn ve 

sanâyi‘in fıkdânı hasebiyle pek çoğı az vakt içinde ahâlîsi erbâb-ı san‘at 

olan memâlike çekildi. Bunlar mu’ahharan kendulerini biraz 

toplamamış ve işleri Amerika vâridâtına kalmış olsaydı dünyada 

İspanya nâmı kalmazdı. 

‘Âkil 

Bunca emvâlin ellerinden çıkması yalnız bu sebeb tahtındamıdır 

yohsa esbâb-ı sâ’iresi dahî varmıdır. 

Kâmil 

Birinci sebeb budur. Lakin bunı müstelzim ve mü’eyyid olan 

ba‘z esbâb dahî vardır. Şöyle ki İspanyalular zâten nisâb-ı idrâk ve 

isti‘dâddan bir şey’-i kalîle mâlik ve evâ’il-i istiklâllerinde pek çok 

vaktler yekdiğerini te‘âkub itmiş olan muhârebât sırasında tahrîb-i bilâd 

ve irâke-i dem-i ‘ibâd tarîkine sâlik bulunmuş oldukları hâlde böyle 

misli görülmamış emvâl ellerine geçüb bunun hüsn-i idâre sarfına dahî 

aslâ dikkat itmamış ve belki böyle tabî‘î muvakkat olacak servet u 

gınâya fenâ bulmaz nazarıyla bakmış olmalarıyla bu hâl zırâ‘at ve 

san‘at taraflarını bütün bütün hâtırlarından çıkarmışdır. 

Bundan başka böyle bir hâlde bulunan ahâlînin bi’t-tab‘ dû-çâr 

olacağı sefâhat ise burada fevka’l-‘âde revâc buldığına binâen bunca 
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emvâl  [5] ve eşyâları İngiltere ve İtalya gibi ahâlîsi olzamân dahî san‘at 

ve ticâretle meşgûl bulunan mahallere gitmişdir. 

Sonra gelan İspanyalular ise yalnız evvelkilerin icrââtını derece-

i gâyete vardırmış oldukları huzûzât-ı nefsâniyesine hamyâze-keş-i 

hasret olmuş ya‘nî fâsık-ı mahrûm gibi ne icrâ-yı sefâhat ve nede tahsîl 

ve tervîc-i san‘at idemamışlardır. 

‘Âkil 

Bu muhârebât gâlibâ Endülüslilerle olan muhârebâtdır efendim 

her ne kadar bahsimiz burada değilse de bunun esbâb ve netâyici 

muhtasarca olsun ta‘rîf buyurılurmı. 

Kâmil 

Böyle bir bahs içinde bahs-i âhire intikâl ‘alâmet-i televvündür. 

Lakin bu bahsde fâ’ideli oldığından hülâsa vechle beyân ile bahsimize 

girelim. 

Dîn-i mübîn-i Muhammedînin evâ’il-i intişârında ashâb-ı kirâm 

hazarâtı mücerred i‘lâ-i kelimetullah içun gazâya niyetle her tarafa 

yayılmış oldukları sırada müşârun ileyhimden Afrika kıt‘asına gelenler 

dahî Trablusgarb ve Tunus ve Cezâyir ve Merâkeş taraflarını feth 

itdikden sonra hicret-i nebeviyenin birinci karnı evâhirinde İspanyaya 

geçerek az vakt zarfında her tarafını feth itdiler hattâ birkaç def‘a Fransa 

memâlikinin nısfına kadar gitdiler. 

Hele ‘asrlarında ‘ulûm u ma‘ârif pek ziyâde terakkî bularak 

dâ’ire-i hukûmetleri merkez-i terbiyet-i ‘âlem oldı. Ancak bunlar evân-

ı ikbâllerinde sa’bu’s-su’ûd ba’z cibâl-i şâmihaya ilticâ ve dehâlet itmiş 

Hıristiyanlar ahvâline nazar-ı bî-kaydî ile bakmış ve mu’ahharan huzûr 

u râhat u ten-perverlik efkâr-ı ‘umûmiyeye yerleşerek eski gayretleri 

kalmamış oldığından ve nihâyet devletleri ber-geşte olarak tevâ’if-i 

mülûk zuhûr itmekle ümerâ miyânına girmiş olan rekâbet u nifâk 

gitdikce ‘alevlendiğinden bu hâlde ötede berude müterakkıb-i fırsat 

olan Hıristiyanlar gereği gibi istifâde ile bir tarafdan re‘âyâyı ıdlâl ve 

diğer tarafdan ümerâ-yı İslâmiyeyi igfâl iderek memâlik-i İslâmiyeye 

yürimeğe başladılar. 

Bu Hıristiyanlar ümerâya bâ‘is-i intibâh olmak lâzım gelurken 

burası kat‘ân hâtıra geturulmeyub her eyâlet emîri teferrüd efkârıyla 

diğerlerinin izmihlâline sa‘y ve inhimâkı i‘tiyâd ve ba‘zıları bu bâbda 

ara sıra Hıristiyanlardan bile istimdâd itmişdir. 

İşte ve’l-hâsıl bu hâllerle cesârete gelan re‘âyâ dahî ref‘-i râyet-i 

tugyân itmekle birçok muhârebât vukû‘undan sonra Müslümânlar envâ‘ 

hakârete dû-çâr olub bir cüz’-ü kalîli bile nice mihen u meşakkatle 

Cezâyir tarafına geçebilmiş ve İspanya kıt‘asında Müslümân nâmı 

kalmamışdır. 

‘Âkil 
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Allah bilur ki bu fıkra bendenize pek aşurı te’sîr itdi. 

Kâmil 

Vâkı‘â öyledir lakin böyle vakâyi‘-i sâlifeye te’essüf [6] ve 

te’essürün ne fâ’idesi olur. Asıl bize lâzım olan Endülüsliler ahvâlini 

der-pîş-i nazar-ı intibâh itmekdir. Ancak şimdilik bahsimizde dahâ bir 

şübheniz var ise anı beyân idek. 

‘Âkil 

Evet efendim eğerçi diminki ta‘rîf-i ‘umûmî ıktizâsınca asl 

düşünilecek muvâzene-i idhâlât ve ihrâcât ise de fî zamânına ihtiyâcâtı 

ziyâde olan milletler olmıyanlardan zengîn bulunmakdadırlar. Meselâ 

Avrupalular ve husûsıyle İngilizler memleketlerince muhtâc oldukları 

zahâyir ve eşyâ-yı sâ’irenin hemân cümlesini memâlik-i hâriciyeden 

celbe mecbûr oldukları hâlde milel-i sâi’reden zengîn bulunıyorlar. 

Bakılsa ihtiyâcı az olan milletler dahâ ziyâde mütemevvil olmalıdırlar.  

Kâmil 

Öyle değildir. Zîrâ bunların ihtiyâcı hâm eşyâ hakkında olub 

fabrikaların îcâdındanberu efrâd-ı mürekkebesi erbâb-ı san‘at ve 

ma‘rîfet olan bir milletin hâm eşyâca tezâyüd-i ihtiyâcı terakkî-i serveti 

îcâb itmekdedir. 

Eğerçi bu eşyâ ol emrde idhâlâtdan ma‘dûd olur. Velakin bunun 

ba‘del- i‘mâl bir nısfı hârice fürûht olundığı hâlde üç dört katını 

kazanacağından belki bütün bütün ihrâcâtdandır denilebilur. Meselâ 

İngilizler zahîre ve pamuk ve ipek vesâ’ir nev‘ hâm eşyâyı Memâlik-i 

Mahrûsa ve sâ’ireden iştirâ itmekdedirler. Fakat buradan kabasını 

yigirmi gurûşa aldıkları pamuğı memleketlerinde nesc u i‘mâl itdikden 

sonra yine buraya nakl ile tutdırabildiklerine iki üçyüz gurûşa kadar 

satarlar ki her nev‘ ma‘mûllerini buna kıyâs itmek mümkündür. 

İşte bunlardan nâşî İngilizlerin vesâ’ir ba‘z Avrupalıların 

ihtiyâclarıyla servetleri berâber tezâyüd ider. Hattâ İngiliz 

jurnallerinden birinde görülmüş olan şu pusuladan dahî kâr u 

temettu‘leri anlaşılur. 

 ‘Âkil 

Dimek olur ki İngilizler sınâ‘at ve ticâret husûslarında birinci 

derece-i ‘ulyâya vâsıl olmuşdur. Ancak bir milletin kendi mülkî 

emti‘asını memâlik-i ecnebiyede revâca geturmesi temeyyüz ve ucuz 

çıkarabilmesine mütevakkıf oldığından İngilizler bu sûretin husûli 

esbâbını nasıl istikmâl itdiler. 

 

Kese 

Mes’ele-i harbiyeden evvel Amerikadan beher sene 

İngiltereye nakl olunagelan pamuğun semeni  

7 500 000 

Bu pamuğun ba‘de’l-i‘mâl mecmû‘-ı kıymeti 22 500 000 
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Kâmil 

Bu bâbda başluca beş sebeb bulunabilur. Birincisi ezmine-i 

mâziyede İngiltere memâlikinde bilâd-ı sâ’ireden gelan eşyâ-yı 

ma‘mûleye devletce ya‘nî milletce kat‘ân rağbet olunmamış ve bu sûret 

gide gide kavânîn-i memleketlerinden ma‘dûd olmuş olmasıdır ki bu 

keyfiyet-i mâni‘â hem âhâlîyi icrâ-yı san‘ata mecbûr ve hemde emti‘a-

i ecnebiye isti‘mâlini tabî‘atıyla nazar-ı [7] i‘tibârlarından dûr itmesidir. 

‘Âkil 

Lakin bu usûl şimdi cârî olmamalıdır. Hattâ İngilizlerin 

Fransızlarla geçende ‘akd itmiş oldukları ticâret ‘ahid-nâmesi ahkâmı 

ıktizâsınca yekdiğerin mahsûlât ve ma‘mûlâtı tarafeyn memâlikine 

idhâl olunabilmesi mukarrerdir. Bundan başka memâlik-i sâ’ireden 

gelan eşyânın dahî kabûl olunmakda bulundığı rivâyet olunur. 

Kâmil 

Vâkı‘â usûl-i mezkûra şimdi sûret-i zâhirede mer‘î değilse de 

İngiltereye mahsûlât-ı sanâ‘iye idhâl ve fürûhtı efkârında bulunmak 

‘aynıyla İstanbuldan Sivasa buğdây nakliyle ticâret ve ümîd-i temettu‘ 

itmek gibi olub eğerçi satılanı olsa dahî pek cüz’î olacağı cihetle 

tarafeyn-i mu‘âhedeynin bir senelik idhâlâtı ya‘nî İngilizlerin Fransaya 

ve Fransızların İngiltereye nakl idecekleri ma‘mûlât muvâzene olundığı 

hâlde İngiltereye nakl olanlar elbetde ziyâde geleceğinden bu ahid-

nâmeden İngilizler dahâ ziyâde istifâde iderler. 

Memâlik-i sâ’ireden idhâl olunan eşyâ bahsine gelince İngilizler 

bir vaktden beru her tarafdan gelan ekser eşyâyı fakat bir takım usûl 

tahtında kabûl iderler ki usûl-i mezkûra muvâzene-i mâliyesinin hâfız-

ı ma‘nevîsidir. Şöyle ki zahîre ve pamuk ve yün ve sâ’ir bu misillü 

muhtâc oldığı her nev‘ hâm eşyâdan aslâ gümrük resmi almazlar. Eşyâ-

yı ma‘mûleden ise istediği kadar ve gâh olur ki yüz gurûşluk bir şey’-i 

ma‘mûlden birkaç yüz gurûş resm alurlar. Kezalik hâm eşyâ içinde dahî 

tütün ve envâ‘ müskirât ve afyon vesâ’ir gibi hevâyic-i zarûriyeden 

ma‘dûd olmıyan eşyadan pek fâhiş resm alurlar. Kaldıki kendu 

memleketinden hârice çıkarılagelan eşyâdan bir pâre resm almadığı gibi 

kâğıd ve dikilmiş elbise gibi ba‘z şeyler ihrâc idenlere gümrük 

idârelerinden yüzde yiğirmi gurûş dahî i‘âne olunageldiği meşhûrdur.  

‘Âkil 

Bu şübhemi izâle buyurdığınıza fart teşekkürle berâber diminden 

zikri sebk iden esbâbın ikmâl buyurulmasını temennî eylerim. 

Kâmil 

Esbâb-ı mezkûranın ikincisi İngilizler fünûn ve sanâyi‘i 

ileruletmeğe Avrupaluların cümlesinden evvel başlamış oldukları 

hasebiyle gide gide vapur kuvvetini keşf idub ve bu kuvveti i‘mâlât 
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husûsunda hüsn-i isti‘mâle bi’t-tab‘ milel-i sâ’ireden evvel başlayub 

nice nice turuk-ı sehîliyesini (طرق سهيليه) dahî buldılar. 

Daha sonraları bunları dahî ıslâhla masrafı kalîl ve kuvveti kesîr 

birçok makinalar îcâd itdiler ki hâlâ bunların dahâ ahsen ve ehvenini 

aramakda ve böyle bir şey ihtirâ‘ idenler içinde buldığı şey’in 

tecrübesine fakr u zarûreti mâni‘ olsa bile aslâ gayretine fütûr 

geturmeyub keyfiyeti taraf-ı hukûmete ihbâr itdikden sonra bunun 

devletçe lede’t-tecrübe müdde‘âsına mutâbakatını sâbit oldığı [8] hâlde 

kendüsüne îcâd-gerdesinin derece-i makbûliyete göre mükâfât olunsa 

gelub bu dahî i‘mâl-i efkâr husûsunda hüner-verâna tâziyâne-i şevk u 

gayret olmakda bulundığından bundan böyle zînet-ver-i minassa-i 

şuhûd olacak ihtirâ‘ât şöyle tursun el-haletu’l-hazihi mevcûd bulunan 

âlât ve edevât i‘mâlâtı olkadar teshîl itmişdir ki bir âdemin on sâ‘atde 

yapacağı şey bir iki dakîkada i‘mâl olunur. Ve yalnız İngiltere 

fabrikalarının ma‘mûlâtı sükkân-ı ‘âlemin hemân hemân rub‘una 

kifâyet idecek derecededir. 

‘Âkil 

Bu fabrikalar kâmilen devletin malımıdır yohsa şunun bunun 

fabrikası dahî varmıdır ve sûret-i idâreleri nasıldır. 

Kâmil  

Fabrikaların hemân cümlesi âhâlîden mürekkeb şirketlerin 

malıdır. 

Fakat bu bâbda ve fabrikaların ve sûret-i idâreleri hakkında olan 

ma‘lûmât ve mütâla‘âtımı inşallah bir vakt-i âharda tafsîl iderim. 

Esbâb-ı mezkûranın üçüncisi dahî şöyleki dünyanın her tarafında 

çıkan ma‘mûlâtın dâ’imâ teftîş ve tedkîkıyle bunların İngilterede de 

dahâ güzel ve ehven sûretde i‘mâline çalışmakda bulunmuşlardır. 

‘Âkil 

Ne sûretle teftîş iderler. 

Kâmil 

Mahsûs me’mûrları olduktan başka kâffe-i memâlikde bulunan 

kons[olosluk]larıyla tüccâr ve züvvârı böyle şeylerde müfettiş-i mahsûs 

gibi bulunduklarından sâkin oldukları memleketin her hâlini İngiltereye 

iş‘âr itdikleri gibi ‘avdetlerinde dahî ma‘lûmât-ı müstahsalelerini risâle 

risâle tab‘ u neşr iderler. 

Bundan başka mîlâdın bin sekiz yüz elli iki ve altmış bir 

târîhlerinde Londrada bir cesîm sergi yaparak her memleketin 

mahsûlât-ı arziye ve sanâ‘iyesini vaz‘ u teşhîr ve âsârı görilub tahsîn 

olunan erbâb-ı hüner u ma‘rifeti taltîf itdikleri ‘âlemin ma‘lûmıdır. 
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‘Âkil 

İşte bu râddede bir sergi yapılıyor. Ancak buna nasıl eşyâ 

konılacağına kesb-i ıttılâ idemediğimden bu bâbda ma‘lûmâtınız var ise 

beyân buyurmanızı recâ iderim. 

Kâmil 

Bu sergiye memâlik-i mahrûsa eşyâsı konılacak olub fakat 

Avrupadan âlâta müte‘allik olarak gönderilecek şeyler dahî ayruca 

yapdırılmakda olan mahalle vaz‘ u teşhîr olunacaktır. 

‘Akil  

Şu makine konılacağı pek güzeldir. Lakin bununla sûret-i 

isti‘mâlleri dahî halka bir tarîk ile göserilse dahâ a‘lâ olur zann iderim. 

Kâmil 

Elbetde güzel olacağında şübhe yokdur. İşitdiğime göre âlât-ı 

mezkûra dâ’imâ devr u hareketlerini icrâ itdikleri hâlde [9] görilecek 

imiş. 

‘Âkil 

Sergi böyle memâlik-i pâdişâhî eşyâsına münhasır tutulmamış 

olsa dahâ münâsib olmaz mı idi. 

Kâmil 

Hâcet olmamalıdır. Zîrâ İstanbul’da gezmek bi-‘aynihi Avrupa 

emti‘âsıyla memlû bir sergiyi temâşâ itmek gibidir. Siz kendi nefsinizde 

kıyâs idinki gerek levâzım-ı beytiye ve gerek elbiseniz içinde kangısı 

memleketimiz eşyasındandır. Biz Avrupa emti‘ası isti‘mâline başlıyalı 

kendi memleketimiz emti‘ası nasıl şeyler oldığını bilmez bir hâle 

geldik. 

Cenâb-ı Hakk hemîşe muvaffak bi’l-hayr eylesun Pâdişâhımız 

Efendimiz Hazretleri memâlik-i şâhânelerini zirâ‘at ve san‘at 

cihetlerinde müsta‘id oldığı mertebe-i kemâle îsâl itmek niyet-i 

hayriyesinde bulunduklarında evvel be-evvel hıref ve sanâyi‘i taltîf ve 

teşvîk ve dâ’ire-i hüner ve ma‘arifeti tevsî‘ itmek ve’l-hâletu’l-hazihi 

memâlik-i mahrûsada çıkan emti‘a ve eşyâyı herkese gösterub bâlâda 

zikr olunan hâl-i sefâhat me’âlden kurtarmak emel-i ‘âlîsiyle sâdır olan 

emr u fermân-ı mülûkâneleri vechle işte sergi yapılıyor. 

‘Âkil 

Toğrısı Pâdişâh-ı Merhamet-Penâh Efendimiz Hazretlerinin şu 

himmet-bülend-mürettebet-i mülûkânelerine ilâ âhiri’l-‘ömr teşekkür 

ve bu misillü niyât-ı hayriyelerinde muvaffakiyet-i pâdişâhânelerini 

hulûs-i kalble temennî eylemek vâcibe-i zimmetimizdir. 

Birde bu serginin dahâ şimdiki sît u şöhreti Dersa‘âdetde bulunan 

erbâb-ı hüner ve ma‘ârifeti dahî şevk u gayrete geturdiğinden güzel 

güzel şeyler yapmakda oldukları istimâ‘ olunuyor. 
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Kâmil 

Güzel ama bizim erbâb-ı san‘atımız hâlen el ile icrâ-yı san‘at 

iderler. Hâlbuki eşyâ u emti‘anın revâcı ahsen u ehven olmasıyla hâsıl 

olub fabrikanın îcâdından beru el ile görilecek işlerin pek çoğı 

fabrikalarla yapılmakda oldığı cihetle el ile icrâ-yı san‘at Avrupada 

hemân metrûk hükmünde kaldığından bizim erbâb-ı sanâyi‘mizin 

i‘mâlâtı güzel olsa dahî elbetde bahâlu çıkar. 

Ve her ne kadar emti‘a-i ecnebiyeye rağbet olunmasa dahî hiçbir 

şey’in ucuzı tururken bahâlusunı almak mümkün olamayacağından 

derece-i matlûbede fâ’idesi görilemez. 

Murâdımız teb‘a-i Saltanat-ı Seniyye kâffe-i ihtiyâcâtını 

mülkümüzde tedârik idebilsun dimek değildir. Belki bunları hâricden 

tedârik hakkında olan ihtiyâcât-ı hâzıradan kurtulmak veyâhûd bunlara 

mukâbil eşyâ çıkarmak cihetlerinin esbâbını istihsâl ve istikmâl itmenin 

ehemmiyet-i hakîkiyesinin beyân itmekdir. 

İşte sergiye vaz‘ u teşhîr olunacak makinaların bizce hüsn-i 

te’sîrâtı görileceği ümîd olunur. 

‘Âkil [10] 

Kulunuzun güzel şeyler didiğim bir takım oymalar ve hurde-

taşlardan mürekkeb resmler ve gayet san‘atlı ebniye vesâ’ire modelleri 

ve bunlara mümâsil eşyâdır. Bunlarda fabrikada yapılmaz â. 

Kâmil 

Vâkı‘â hâl-i tufûliyet tuhaf tuhaf şeylere muhabbeti îcâb 

ideceğinden bu bâbda hakkınız oldığında şübhe yok. 

‘Âkil 

Çocukluk bunı ıktizâ itse dahî bendeniz on sekiz on tokuz 

yaşında bulundığım hâlde hâlen çocukmı sayılıyorum. Ve hemde 

söylediğim şeyler sanâyi‘-i dakîkadan ma‘dûd değilmidir. 

Kâmil 

(Şeyhun yetesabbâ ve sabîun yeteşeyyehu) mantûkunca tufûliyet 

ve kâr-ı âzmûdelik kibr u sigar-i sinn ile mütenâsib değildir. Ne pîrler 

vardır ki sizin derece-i temyîz ve idrâkinize varamamışdır. Ma‘a haza 

siz bu zehâbınızda devâm itdikce altmış yaşına dahî gelseniz yine çocuk 

sayılursunuz. 

Medh itdiğiniz şeyler dahî vâkı‘â sanâyi‘-i dakîkadandır. Lakin 

elzem her vaktde lâzıma mukaddem tutulmuş oldığı ve şimdiki hâlde 

hasbu’t-temeddün levâzım-ı zarûriye-i beşeriye sırasına girmiş olan 

emti‘a vesâ’irenin i‘mâli ve husûsıyle vesâ’il-i ticâret ve zirâ‘atın 

istihsâl ve istikmâli mâddelerinin bizce der-kâr olan ehemmiyeti 

meydânda bulundığı cihetiyle diminki iddi‘ânızda ısrâr itmezsiniz zann 

iderim. 
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‘Âkil 

Estağfirullah kulunuzun murâdım istîzâh-ı mes’ele ile 

istifâdeden ‘ibâretdir. Husûsıyle böyle bir yanlış zehâbda ısrâr 

bendenize aslâ yakışmaz. Ancak hâlâ şübhe itdiğim yerler vardır. 

Meselâ zât-ı ‘âlîniz burada fabrikaların teksîri mâddesini aşurı iltizâm 

idiyorsunuz. Hâlbuki birkaç sene evvel Uzun Çarşu esnâfından ba‘zıları 

Yeni Kapu hâricinde bir fabrika yapdırmışlar idi. Mu’ahharan bunun 

masârifi vâridâtını korumadığından şimdi bunı un değirmenine tebdîl 

itdiler. Ve bundan tolayı duyûn-ı kesîreye dû-çâr oldılar. İşte bu 

meydânda iken fabrika inşâsına kimin eli varır. 

Kâmil 

Öyle değildir. Belki vâridâtı masârifinin birkaç misli olacağında 

şübhe olmayub bu hâle gelmesi ise hüsn-i idâre olunamamasından 

neş’et itmiş olmak gerekdir. 

Diminden va‘d itdiğim gibi inşâallah bu fabrika mâddesini bir 

vakt-i âharda tafsîl iderim. Sergi içun dahî dahâ çok sözlerim var isede 

artık bugün vaktimiz kalmadığından anı ve ticâret hakkında olan 

esbâbın mâba‘dını gelecek def‘aki mülâkâtımıza ta‘lîk idelim. Fakat 

şimdilik serginin mu‘âmelât-ı ‘umûmiyesine dâ’ir olan nizâmnâmesi ile 

sergi mahallinin resmleri ve harîta-i musattahaları risâle-i Mir’âta derc 

olunacağından oralara mürâca‘at itmenizi ihtâr iderim. [11] 

 

(Âsâr-ı İnşâ’iye) 
Her fennde derece-i kemâle vüsûl anı meleke ve mahâret-i 

tâmmesi olan zevâtdan tahsîl ile husûl bulacağı kâ‘ide-i külliyesi der-

kâr ise de fenn-i inşânın bu kâ‘ideye tatbîken tahsîli herkes içun 

mümkün olamaz. Ve bu tatbîkin imkân-ı husûlüne fenn-i celîl-i 

mezkûrda birinci dereceye vâsıl olanların âsâr-ı bedî‘asını kemâl-i 

dikkatle mütâla‘adan â‘lâ çâre yokdur. Binâ’en-‘aleyh risâlemize ara 

sıra olvechle ba‘z âsâr-ı inşâ‘iye derci tensîb olunmuşdur. 

Re’îs-i Meclis-i Vâlâ übbehetlû devletlû Fûâd Paşa Hazretleri 

memûriyet-i mahsûsa ile berru’ş-Şâmda bulundukları vakt te’sîs 

olunmuş olan nişân-ı ‘Âlî-i ‘Osmânînin birinci rütbesinden 

murassa‘ bir kıt‘ası dahî kendulerine ihsân buyurulmuş oldığına 

dâ’ir olvakt makâm-ı sadâretde bulunan übbehetlû ve devletlû ‘Âlî 

Paşa Hazretleri tarafından gönderilan tahrîrât-ı sâmiyenin 

sûretidir. 

(Mû’esses-i bünyân rasînu’l-erkân Devlet-i ‘Aliyye ve aslu’l-

usûl şecere-i şevket semere-i saltanat-ı seniyye nâm-ı hayr-ittisâmına 

olarak bu kere te’sîs buyurılan nişân-ı ‘Âlî-i ‘Osmânînin birinci 

rütbesinden bir kıt‘a hakk-ı ahakk-ı ‘âlîlerinde olan teveccühât-ı celîle-

i cenâb-ı mülûkânenin nişânesi olmak üzere karîha-i sahîha-i Hazret-i 
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Pâdişâhîden olarak zât-ı vâlâ-yı nezâret-penâhîlerine ihsân buyurulmuş 

oldığından kemâl-i iftihâr ve meserret ile irsâline mübâderet kılındı. 

Hakkan ki Devlet-i ‘Aliyye uğrunda şimdiye kadar her bir hâl u 

mahalde ve husûsan oltarafı teşrîf-i devletlerindenberu zuhûra gelan 

hidemât-ı celîle-i âsafîleri ve zâten pîrâye-i mevkı‘-i âlâ olan kadr-i 

celîl-i daverîleri ıktizâsınca böyle bir ‘alâmet-i fâhire ile tezyîn-i 

seniyye-i bî-keynleri ahakk-ı sudûr ve şu iltifât-ı kadr-i ‘âlîlerini takdîr 

iden asdıkâya mûris-i mesâr-ı nâ-mahsûr olmağın du‘â-yı mefrûzu’l-

edâ-yı hazret-i tâc-dârîye terdîfen esniye-i ‘aliyye-i tezâyüd-i ‘ömr ü 

ikbâl-i sâmîleri tekrâr ve îfâ-yı vazîfe-i tebrîk ve tehniyete ibtidâr olundı 

her hâlde). 

(Cevâb Nâmesi) 

(Cenâb-ı feyyâz-ı mutlak mücerred bu dîn-i mübîni te’yîd ve 

bünyân-ı saltanat-ı seniyye ile rehebini teşyîd buyurmak irâde-i 

samdaniyesiyle vücûd-ı ‘âlem-sûd-ı merâhim-âlûd hazret-i pâdişâhîyi 

bu millete ihsân ve bu ihsân-ı aya bunca ‘ibâd-ı sadâkat nihâdı kâmurân 

buyurmuş oldığından kâffe-i emr u fermân-ı hikmet-beyân-ı Hazret-i 

Zıllullahî melhemiyet-i hakîkiye için bir nişân ve kâtıbe-i ahvâlde 

mahâsin-i mü’essir-himem bâhiru’l-hikem-i cenâb-ı hilâfet-penâhî 

tevfîkât ve te’yîdât-ı ilahiyeye delîl u burhân oldığı cihetle bu devlet-i 

kavî-şevketin nokta-i feyz-i medârı ve milletin sermâye-i iftihârı olan 

nâm-ı feyz-i ittisâm-ı ‘Osmânîye nisbetle bir nişân-ı ma‘âlî şân te’sîs 

buyurılarak böyle bir himmet-bülend-mürettebet Hazret-i Padişâhîden 

tolayı cümleye ‘â’id olan fahr u mübâhatdan kulları dahî hisse-dâr 

olmak yeter iken mücerred lücce-i merhamet ve ‘inâyet-i Hazret-i [12] 

velî ni‘mete pâyân olmadığını i‘lân içun işbu nişân-ı ‘âliyenin birinci 

rütbesi bu ‘abd-i der-mahrîde-i …6 Hazret-i pâdişâhîye dahî ihsân 

buyuruldığı tebşîriyle şeref-sâdır olan fermân-nâme-i ma‘âlî ‘allâme-i 

cenâb-ı sadâret-penâhîleri pîrâye-i hâmme-i ‘übeydânem olarak nişân-ı 

‘âlî dahî şeref-vürûd eylediğinden şemse-i vâlâ hadrâ-yı mübâhat-efzâsı 

kemâl-i ta‘zîmât ve ihtirâmât ile zîver-i sîne-i ‘ubûdiyet kılındı. Hakk-ı 

nâ-müstehakk kem-terânemde mütevâliyen ziyâ-bahş olan neyyir-i 

hayr-ı ihsânât-ı Hazret-i velî ni‘met içun liyâkat-ı kemterânem zerre-i 

mevhûmu’l-vücûdun şu‘â‘-i âf-tâb-ı cihân-tâb içinde iktisâb-ı envâr 

itmesinin ‘aynı oldığından bu hâlde ‘arz-ı şükrân-ı niyyete kalkışmak 

yine kendime vücûd virmek olacağından yalnız ‘acz u ibtihâl-i 

bendegânemin beyânıyla her hâlde akdem-i ferâ’iz bildiğim du‘â-yı 

bekâ-yı ‘ömr ü iclâl ve şevket-i hazret-i pâdişâhîye bir katdahâ hasr-ı 

enfâs bu yüzden tahdîs-i ni‘mete sarf-ı makderet eylemeğe çalışdığım 

ve şöyle bir ‘âtıfet-i seniyyeye mazhariyetim yine delâlet ve sahâbet-i 

 
6 Silik okunamayan sözcük [Hazırlayan]. 
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hıdîv ekremîleriyle hâsıl oldığından minnet-dâr-ı ihsân-ı bî-imtinân 

cenâb-ı vekâlet-penâhîleri olmağla berâber ed‘iye-i lâzımu’t-te’diye-i 

devâm fer-ikbâl-i dâverîlerine muvâzebetde bulundığım muhât-ı‘ilm) 

 

(Âsâr-ı Şi‘riye) 
Sâmî merhûmun meşhûr-ı ‘âlem gazelini Bâb-ı ‘Âlî Tercüme 

Otası hülefâsı mütehayyizânından Kemâl Beg Efendî bi’t-tenzîr irsâl 

eylemiş olmağla ve ba‘z âsâr-ı şi‘riye tahrîri zâten mutasavver 

bulunmağla dercine mübâderet kılındı.  

(Li-Cenâb-ı Sâmî) 

Dû-bâlâdır mey-i sâfîle ‘îş-i yekdem-i ‘âlem / Olur âyîne-i 

sâgarda diğer ‘âlem-i ‘âlem 

Ne mihnetdir le’ime iddihâr-ı dirhem-i ‘âlem / Hayâl-i cem‘ u 

fıkdân ile peydâ derhem-i ‘âlem 

Bün-i hûm pây-ı taht-ı Husrevân-ı mülk-i ‘işretdir / K’olur bir 

câm-ı memlû nûş iden anda cem-i ‘âlem  

Sikender-veş boğazdan eyle icrâ bahr-i sahbâyı / Açılsun tengnâ-

yı sîneden sedd-i gâm-ı ‘âlem 

Se rûze reng u buy-ı müste’âra künc-i gülşenden  /  Alır yıldız 

kadar hûrşîd nakd-i şebnem-i ‘âlem  

Girân-cânî-i nahvet mâni‘-i kat‘-ı merâtibdir / Olur, ol kadem-

işkeste pây-ı süllem-i ‘âlem 

Cihân nakş-ı ber-âb olduğın anla ‘akıbet-bîn ol / Su üzre vaz‘ 

olunmışdır esâs-ı muhkem- ‘âlem 

Nihândır zîr-i fâss-ı devletinde zehr-i nâ-kâmı / Degül sâyeste-i 

engüşt-i rağbet hâtem-i ‘âlem    

Bu nüh beytin sezâ her biri olsa zîver-i eflâk / Ki inşâd itdi tâb-ı 

Sâmî-i mu‘acciz dem-i ‘âlem.  

 (Nazîresi) 

Olur peydâ ümîd neyl-i rahâtdan hemm-i ‘âlem / Budur faslu’l-

hitâb şerh-i râz-ı mübhem-i ‘âlem  

Hezerân katre-i hûn muhtefîdir her gubârında / Değil cây-ı ferah 

mâtem-sezâ-yı pür-gamm ‘âlem [13] 

Döner başında dünya pertev- rahşân-ı ikbâlin / Olur mihr-i 

münevvir mihverine târem-ı ‘âlem 

Nola ulvî-yi nijâdân olsa kâsır kasr-ı rif‘atdan / Tenezzüldür 

tarik-i i‘tilâda süllem-i ‘âlem  

Esâsı ber-hevâdır bâkî kalsa pây-dâr olmaz / Bulur bir gün 

tezelzül irtibât-ı muhkem-i ‘âlem 

Dehen-i şûy nevâl- hâhiş itmiş ehl-i ‘irfânı / Gamm-i sad-rûze-i 

minnetle îş-i yekdem-i ‘âlem 
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Garîb âfet-res-i idrâk olur sahbâ-yı devlet kim / Gedâ bir 

katresinden zann ider kendin Cem-i ‘âlem 

Gören rûy-ı safâyı ‘âlem âb içre görmüşdür  / Gubâr-âlûdedir 

mir’ât-ı tab‘-ı mükrim-i ‘âlem 

Kemâl ehl-i dile bâzîce-i dest-i tasarrufdur / Hum-ı çevgân-ı 

gerdûn içre gû-yı â‘zam-ı‘âlem 

 

(Lugaz) 
Bir şey’-i san‘at-nümûd ki ekser eczâ-yı mürekkebesi ibtidâ-yı 

âferînişden beru fakat müteşettit sûretde mecâlis-i sığar ve kibârda 

mevcûd ba‘zısı nev‘-i benî beşerle bile hem-vücûd oldığı hâlde sûret-i 

‘acîbe-i terkîbiyesi çeşm-i cihân-bîn Felâtuna dahî gayr-i meşhûd 

bulunmuşdur. Emr-i îcâd ve ihyâsı fermûde-i hazret-i zıll-ı vedûd 

oldığına binâ’en yakında zîbâyiş-bahşâ-yı sâha-i şühûd olur. 

İşte bu şey’-i garîbu’z-zî-havâss-ı zâhire ve bâtıneden bî-vâye ve 

fakat ‘uyûn-ı kesîresi hüsn-i endâmına pîrâye olub ‘add u ihsâdan hâric 

ercel ve akdâme mâlik iken hemîşe meslek-i sebât ve istikâmete sâlik 

ve keennehu hâlikdir. Amma yine kenduviye mürâca‘at idenlere 

sebâtına aslâ halel gelmeksizin yek-nazarada pek çok şuhûr ve bilâdı 

iru iru hâl u şânlarıyla irâ’et ve lisân-ı hâliyle vatan-pervârâne icrâ-yı 

nasîhat ider. 

İsminin halli tevârîh-i mülûk-i kisrâ mütâla‘asına muhtâc ve zâtı 

meydânda oldığından dahâ ziyâde ta‘rîf ve tavsîfi vâreste-i kayd u 

ihtiyâcdır. 

 

İhtâr 
(İşbu lûgazin halline rağbet buyuruldığı hâlde inşâallahu Teâlâ 

ikinci nüshaya derc olunmak üzere tahrîr ve taraf-ı ‘âcizîye tesyîr 

buyurulması zürefâ-yı ‘asrdan mültemesdir). 

 

(Sergî-i ‘Osmânî Nizâmnâmesinin Hülâsa-i Me’âlî) 
Sergî-i ‘Osmânî nizâmnâmesinin derc olunacağı yukaruda va‘d 

olunmuş ise de bunun ‘aynen dercine risâlemiz mütahammil 

olmadıkdan başka ekser mevâddının evkât-ı eczâ’îyesi geçdiği cihetle 

hikâyât envâ‘ından kaldığına binâ’en bundan sarf-ı nazarla fakat hülâsa 

vechle tahrîrine mübâderet olundı. 

Bu nizâmnâme yedi fasl ve altmış bir bendi havî ve fasl evveli 

serginin sûret-i guşâdıyla Memâlik-i Mahrûsadan celb olunacak 

eşyânın merâkiz-i [14] eyâlet ve elviyede birer komite ma‘rifetiyle ve 

eşyâ-yı ecnebiyenin Saltanat-ı Seniyye süferâ ve şeh-benderleri tasdîki 

ile tanzîm ve irsâli husûsâtını muhtevîdir. 
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Fasl-ı sânî sergiye mahsûlât ve ma‘mûlât-ı dahîliye ile memâlik-

i ecnebiyeden âlâta müte‘allik eşyâ kabûl olunub bunların zîrde beyân 

olunacağı vechle on üç sınıfa taksîm olunacağına dâ’irdir.  

Sınıf 

(1) Her dürlü mahsûlât-ı arziye ve envâ‘ revgan ve ‘asel. 

(2) Dakîk ve şeker ve bi’l-cümle hulviyât ve meşrûbât. 

(3) Her dürlü hâm ve külçe ma‘den numûneleri ve ma‘denciliğe 

müte‘allik âlât ve edevât ve makine ve her dürlü taş ve alçı ve emsâlî 

eczâ’-i inşâ’iye ve ma‘den ve orman kömüri. 

(4) Hıref ve sanâyi‘de müsta‘mel âlât ve edevât ve sâ‘at ve 

çilingir ve kazancı ve bakırcı ve dökmeci işleri ve envâ‘ esliha ve 

kurşun ve gülle ve ‘araba. 

(5) Altun ve gümüş ma‘mûl ve mîneli eşyâ ve her dürlü 

mücevherât ve envâ‘ mercân ve yaldızlı ve yaldızsız gümüş takımları 

ve emsâlî. 

(6) İpek kozası ve hâm ve işlenmiş ipek ve pamuk ve yün ve 

tiftik. 

(7) Her nev‘ kumaş ve çuka ve her nev‘ eşyâ-yı lebsiye ve ibrîşîm 

ve iplik. 

(8) Ma‘mûlât-ı tîniye ve câm ve billûr ve şîşe ve envâ‘ eczâ ve 

‘ıtrıyât ve sâbûn ve tesbîh ve nebâtât yağları ve her cins boya ve 

ispermeçeta ve balmumı ve ‘âdî mum ve eşyâ-yı mümâsile. 

(9) Her nev‘ deri ve sahtiyân ve kâvsâle ve bunlardan ve kıldan 

ma‘mûl bi’l-cümle eşyâ-yı sarâciye ve ayakkabları ve her cins kürek. 

(10) Envâ‘ elbise ve işleme ve kasnak ve kanaviçe işleri vesâ’ir 

evlerde yapılan çevre ve havlı ve oya ve emsâlî yağlıkcı ve sîmkeş 

işleri. 

(11) Her cins sandalye ve kanepe ve kütübhâne ve terebeze ve 

iskemle vesâ’ir bu misillu marankoz ve tûşân ve sandıkcı ma‘mûlâtı ve 

mûsîkî âlâtı ve cubuk ve kehrübâ takımı ve her cins keçe ve kilim ve 

hasır vesâ’ir bi’l-cümle levâzım-ı beytiye. 

(12) İnşâât-ı ‘âdiye ve bahriye model ve resmleri ve harita ve 

taşcı ve oymacı ma‘mûlâtı. 

(13) Hutût-ı mütenevvi‘a ve hurûf ile ve taş üzerine matbû‘ kitâb 

ve risâle ve dökme hurûfât ve litografya ve fotografya işleri ve destgâh 

ve makinasi ve mücellid ve hakkâk ma‘mûlâtı. 

Fasl-ı sâlis zikr olunan komiteler kendu dâ’ireleri eşyâ ve 

emti‘asını bir def‘ada birer defter-i mufassal ile tesyâr eylemeleri 

lüzûmuna ve mahsûlât-ı dâhiliyenin masârif-i nakliyesi taraf-ı Devlet-i 

‘Aliyyeden tesviye olunub kâffe-i eşyânın hüsn-i muhâfazası esbâbına 

teşebbüs kılınacağına ve komisyonun ruhsatı olmadıkça sergiye hiçbir 

şey idhâl olunmıyacağı gibi ba‘de’l-idhâl sergi kapanmazdan evvel [15] 
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çıkarılamayacağına ve bi’l-cümle eşyanın bir defter-i resmî ve 

‘umûmîsi mezkûr komisyon ma‘rifetiyle tab‘ u neşr olunarak 

komitelerden gelan defterlerin numerosuna tatbîken eşyâ üzerine 

numerolı birer yâfta vaz‘ birle üzerine sâhibinin ismi ve husûle geldiği 

mahalli ve mikdâr-ı bahâsı yazılacağına mütedâ’irdir. 

Fasl-ı râbi‘ dahî sergiye konılacak kâffe-i eşyâ-yı dâhiliye ve 

hariciyenin gümrük rüsûmundan mu‘âf olacağı misillü gümrük 

dâ’iresinde açılmayub sergi mahallinde mu‘âyene olunacağını ve 

cümlesi komisyon tarafından ta‘yîn olunacak me’mûrların zîr-i 

nezâretinde bulunacağını şâmildir. 

Fasl-ı hâmis dahî mezkûr komisyon mâliye nâzırı devletlû 

Mustafa Fâzıl Paşa Hazretlerinin taht-ı riyâsetlerinde olarak buna 

sa‘âdetlu Kâmil ve Nâzım Beg Efendîlerle sa‘âdetlu Surûr Efendî 

Hazerâtı ve sa‘âdetlu ‘Azmî Beg Efendî ve ‘izzetlu Agaton Efendî dahî 

â‘zâ ta‘yîn buyuruldığına ve serginin hîn-i küşadından i‘tibâren bu 

komisyon â‘zâsından bir zâtın zîr-i idâre-i mahsûsasına konacağı 

misillü sergiye dâ’ir bi’l-cümle umûr-ı tahrîriye ve umûr-ı hisâbiye ve 

bi’l-cümle eşyânın umûr-ı teftîşiyesi kezalik â‘zâdan birer zâta ihâle 

kılınacağına ve komiteler tarafından gelecek eşyâ üzerine Meclis-i Ehl-

i Hibre tarafına îzâhât-ı lâzime i‘tâ itmek ve eşyânın sergide 

satıldığından akçesini alub sâhibine îsâl eylemek üzere her komite 

tarafından birer komiser ta‘yîn olunacağına ve eşyâ vaz‘ idenlerin bilâ 

ücret sergi mahalline girmeleriçun mahsus bilitler virilub fakat bu 

bilitleri sû’-i isti‘mâl idenlerin bilitleri istirdâd kılınacağına 

müte‘allikdir. 

Fasl-ı sâdis on üç komisyona münkasım bulunmak üzere bir 

Hey’et-i Ehl-i Hibre teşkîl olunarak bu hey’et sergiye konılacak eşyâyı 

temyîz ve ashâbının nâ’il olacağı mükâfâtı ta‘yîn ideceği ve bu 

mükâfâtın sunûf-ı muhtelife beyninde müsâvât-ı mümkünesini taharrî 

eylemek üzere ehl-i hibre komisyonları re’îslerinden mürekkeb bir 

meclis yapılarak karâr müzâkerâtı i‘lân olunacağı ve fakat eşyâ-yı 

ecnebiyenin ehl-i hibre komisyonı muhtelit bulunacağı tafsîlâtından 

‘ibâretdir. 

Fasl-ı sâbi‘ san‘atca pek büyük fâ’idelu bir şey ihtirâ‘ iden 

veyâhûd ma‘mûlâtında mahâret-i fevka’l-‘âde gösterenlere mecîdiye 

nişân-ı ‘âlîsi ve sâ’irlerine derece-i liyâkatlarına göre gümüş ve pirinç 

madalyalar virileceği ve bunların şehâdetnâmeleri dahî olacağı ve sergi 

komisyonunun bu bâbda karâr-ı ‘umûmîsi i‘lân kılınacağı husûsâtını 

müştemil ve serginin Cum‘a ve Pazar İrtesi ve Salı ve Pencşenbe 

günleri erkeklere ve Çehârşenbe ve Cum‘a İrtesi günleri kadınlara 

mahsûs olacağı gibi yalnız Cum‘a ve Cum‘a İrtesi günleri altı ve 

eyyâm-ı sâ’irede üç gurûş duhûliye alınacağı ve nisvâna mahsûs 
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günlerde ashâb-ı eşyadan başkası kabûl olunmıyacağı velede’l-hâce 

nizâmnâmeye ba‘z usûl ‘ilâvesi mücâz olacağı mâddeleri dahî bu faslda 

dâhildir. [16] 

 

 
 

3.2. MİR’ÂT İKİNCİ SAYI 

Bi-tevfîkihi te’âlâ cilve-pezîr-i zûhûr olan işbu (Mir’ât) mülk ü 

milletimizde resimli matbû‘âtın birincisi oldığından rû-nûmâ-yı ‘âlem-

i şühûd oldığı gündenberu ‘âmme tarafından fevka’l-me’mûl mazhar-ı 

hüsn-i nazar-ı kabûl olmuşdur. 

Avrupada bu misillü âsârın şimdiki derece-i intizâma vusûli 

mücerred himmet ve fütüvvet-i ‘umûmiye husûl bulmuş oldığı cihetle 

risâlemiz hakkında dahî kemâl olan teveccüh-i ‘âmme derece-i 

matlûbeye terakkîsini müstelzim olacağından bu bâbda cümleye ‘arz-ı 

şükrâniyet iderim. 

Mücerred eser-i niyet-i hâlise olmak üzere ba‘z zevât-ı kirâm 

tarafından bu bâbda her dürlü mu‘âvenet-i mümkine icrâsına va‘d 

buyuruldığı misillü bunun âsâr-ı celiyesinden olarak Bâb-ı ‘Âlî 

Tercüme Otası mütehayyizân hülefâsından Kemâl Beg Efendî ba‘z 

âsâr-ı şi‘riye ile Avrupa mü’ellifîn-i meşhûrasından (Monteskiyu)nun 

Roma devletinin esbâb-ı ikbâl ve zevâline dâ’ir muhâkemâtı hâvî olan 

mecelle-i müfîdesini risâlemize derc olunmak üzere bi’t-tercüme irsâle 

mübâşeret itmiş olmagla bunun bir mikdârıyla Tab‘hâne-i ‘Âmire 

musahhihlerinden Mehmed Sa‘îd Efendînin dahî birinci nüshaya 

münderic lugazin halline mütedâ’ir gönderdiği makâle işbu ikinci 

nüshaya yazılmışdır.[18] 
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(Esbâb-ı Servet) mâba‘d 
Kâmil 

Geçen def‘aki mülâkâtımızda İngilizlerin terakkî-i servetini 

müstelzim olan esbâbın üçüni size tafsîl itdiydim. İşte dördünci sebeb 

dahî İngiltere devletinin menâfi‘-i ticâreti ekseriyâ politika cihetine 

‘â’id olan fevâ’ide tercîh idegelmiş olmasıdır. 

Âkil 

Amerika mes’ele-i harbiyesi meydâna geleli Avrupaya pamuk 

nakl olunaması hasebiyle İngilterede pamuk nesc u i‘mâline mahsûs 

olan fabrikalar bi’z-zarûre ta‘tîl olundığından emr-i ta‘ayyüşi bunlarda 

işliyerek aldıkları ücrete münhasır bulunan birkaç yüz bin ‘amele dûçâr-

ı fakr u ihtiyâc oldı. Bunların mümkün mertebe ikdârı içun ba‘z tarafdan 

olunagelan i‘âneler dahî kâfî gelmiyor. Hâlbuki İngilterelu mes’ele-i 

mezkûranın ber-taraf olmamasına çalışmıyor dimek olurki politikasınca 

bir mütâla‘ası oldığından bu bâbda menâfi‘-i ticâreti nazar-ı bî-kaydî ile 

göriyor. 

Kâmil 

Vâkı‘a mes’elenin hâl-i hâzırı böyle görinur. Lakin bunun siyâk 

u sibâkı kemâl-i dikkatle mülâhaza olunsa nihâyetinde İngilizlerin yine 

menfa‘at-i ticâreti muhâfaza itmekde bulundukları anlaşılur. Şöyleki 

İngiltere memâlikinin tabî‘at-ı mevkı‘ası îcâbınca hıfz u hırâseti ve şâh-

râh-ı ticaretinin te’mîn-i selâmeti içun kuvve-i bahriyesinin birinci 

derecede bulunmasını ve bunun temâdî-i husûli zımnında düvel-i sâ’ire-

i bahriyeden birinin ve belki bir kaçının bile kendusune mukâbeleye 

kesb-i ıktidâr idemamesi esbâbının mütemâdiyen istihsâli husûsunı 

devlet-i müşârün ileyhâ birkaç yüz senedenberu kâ‘ide ittihâz itmişdirki 

İngiltere vekâyi‘-i sâlifesi bu müdde‘âyı isbâta kifâyet ider. İşte 

Amerika mes’elesine karışmaması dahî kâ‘ide-i mezkûraya ittibâ‘ından 

neş’et itmişdir. Çünkü Amerikalular yigirmi sene dahâ sezildisizce 

kendu hâllerinde kalmış olaydılar Avrupa ticâretini Amerikaya intikâl 

itdirebilurlar idi. 

Âkil 

Ma‘mâfîh ‘amele gürûhunun diminden zikr olunan hâli ma‘lûm 

oldığından İngiltere devleti bu mes’elede zarar görmamişmi olacaktır. 

Kâmil 

Elbetde zîyan-dîde olacağında şübhe yokdur. Lakin bu derecesi 

zarûrîdir. 

Âkil 

Niçun 

Kâmil 

Çünkü cümleye ma‘lûmdurki kâffe-i memâlik ve büldânın âb u 

hevâsı bir hâl-i i‘tidâlde değildir. Ve bunun içun kâffe-i eşcâr ve 
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nebâtâtın her memleketde yetişdirilmesi tabî‘at-ı ‘âleme 

mugâyirdir.[19]    

İngiltere memâlikinde ise her nev‘ nebâtın husûli mümkün olsa 

dahî âhâlîsinin sâ’ir mahallere nisbetle kesreti ve fabrikaların vefreti 

hasebiyle alınabilecek mahsûlât-ı arziye ihtiyâclarına kifâyet idemez. 

Hâlbuki İngiltere ârâzîsi memâlik-i sâ’ire kadar münbit ve mahsûlli 

olmadıkdan başka pek çok şeylerin husûlüne havâsı mâni‘dir. 

İşte bu sebeblerden nâşî İngilizler kendulerine ıktizâ iden hâm 

eşyâyı memâlik-i sâ’ireden celbe bi’t-tab‘ mecbûr olduklarından en 

ziyâde muhtâc oldukları pamuğı nefâset ve ehveniyet-i cihetiyle 

Amerikadan getürtmekde idi. Mu’ahharan araya mes’ele-yi harbiye 

girub sevâhilin muhâsara-i mütemâdiye altına alınmış olması pamuğın 

Avrupaya ‘adem-i naklini mü’eddî oldı. Sonra memâlik-i sâ’ireden 

fâhiş bahâlarla tedârük olunmuş olan pamuk dahî kifâyet itmediğinden 

az vakt içinde pek çok fabrikalar ta‘tîl olundı. ‘Amelenin bu hâlde 

devâmı cümlesinin helâkını hasbi’l-ye’s ‘isyânını da‘vet ideceğinden 

emr-i ıktidârları zımmında ashâb-ı hayrın himmetine mürâca‘at 

olunmuş ise de toplanılan i‘âne akcesi dahî cüz’î bulunmağla 

cümlesinin emr-i ittifâkı bârgirânı zarûrî devletce dûş-ı tahassule 

alınmışdır. İşte hâl böyle iken muhârebe-i mezkûranın bir def‘i çâresine 

bakmaması ve bir sûret-i sulhiye bile ‘arz u teklîf itmaması kemâl-i 

dikkatle düşünülse İngiltere devleti menfa‘at-i ticâretinin esâsını 

muhâfazaya çalışmakda oldığı anlaşılur ki bunun şerhi dâ’ire-i 

vazîfemizden hâricdir. 

Beşinci sebebden artık gelecek def‘a bahs idelim. Bir de size 

Sergî-i ‘Osmânî hakkında ma‘lûmât vireceğimi söylemiş isemde bunı 

şimdiye kadar elbetde lâyıkıyla seyr u temâşâ itmiş olacağınızdan hâcet 

kalmadı. Amma bakalım sergiyi sizde ba‘z zevât gibi şöyle bir görüb 

vakt geçürmek veyâhûd ucuz ve kelepir veyâ tuhaf ve antika eşyâ almak 

niyetleriylemi gezdiniz yohsa mü’esses oldığı maksad-ı hakîkîyi hâl-i 

hâzırıyla mukâyeseye himmet idebildinizmi. 

‘Akil 

Sözin toğrısını ve hülâsasını isterseniz sergide ecnebî gibi 

gezdim disem câ’izdir. Çünkü efendim mevcûd olan eşyânın pek 

çoğunı şimdiye kadar görmamışidim. Belki bunların İstanbul’da satılur 

bir mahalli dahî olmamalı hele Feshâne-i ‘Âmire ma‘mûlâtı satılan 

dükkânlarda fes ve çuka ve fanila ve yün ve boyun sargısı envâ‘ından 

başka bir şey görülmez iken sergiye vaz‘ olunan Feshâne ma‘mûlâtı 

arasında â‘lâ kâlîçeler güzel çiçekli fanilalar var. Kezalik Hüdâvendigâr 

ve Haleb ve sâ’ir ba‘z eyâletden gelan nefîs kumaşların burada 

bayağıları görilürdi. Hele serginin şu hâlini ummazdım. Lakin buna 

ta‘accüb idiyorumki memleketimizde elhamdülillah böyle pek çok eşyâ 
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çıkdığı hâlde memâlik-i sâ’ireye neden muhtâc olıyoruz. Eğer bunlar 

ihtiyâcât-ı hâzırâya kâfî değil denilurse anada ‘adem-i i‘tibârımız sebeb 

olmuşdur. İ‘tibâr [20] itdiğimiz vakt hâsıl olacak revâc tekessür-i 

i‘mâlâtı müstelzim olmazmı. 

Kâmil 

Siz yine sergiyi me’mûl itdiğim gibi göremamışsınız. Ben 

ma‘mûlât ve mahsûlât hakkında efkâr-ı sâbıkamda devâm itmekdeyim. 

Vâkı‘â sergide pek çok eşyâ var. Lakin cümlesi tedkîk ve hevâyic-i 

zarûriyeden mâ‘adâsı tefrîk olundığı hâlde bizce dehâ pek çok şeylere 

ihtiyâc-ı küllî ve binâ’en-‘aleyh ma‘mûlât ve mahsûlâtca emr-i ıslâhın 

kemâl-i ehemmiyeti tahakkuk ider. 

‘Âkil 

İşte efendim biz şimdiki hâlde memleketimizde çıkan eşyâya 

i‘tibâr eylesek muhtâc olduklarımızı dahî tedrîc ile tedârük 

idemezmiyiz. 

Kâmil 

Öyle ammâ eşyânın i‘tibârı nefâset ve ehveniyetiyle hâsıl olur. 

Bizim ekser ma‘mûlât-ı sanâ‘iyemiz eskidenberu bilinan bir sâdelik 

hâlinde iken bahâlu çıkıyor. 

‘Âkil 

Herkes mülkün hayr ve selâmeti içun bunları isti‘mâl idubde 

birâz zarar çekse ne lâzım gelur. Hem akce dâhilde kalur hem sanâyi‘ 

revâc bulur. 

Kâmil 

Bu sizin didiğiniz fütüvvet-i ‘umûmiyeyi dahî sû‘-i isti‘mâl 

yolıdır. Bir kere esâsı düşünelim ki şimdi söylediğim gibi dünyada her 

şey’e i‘tibâr viren nefâset ve ehveniyet sanâyi‘-i mevcûdeyi dâ’imâ 

ileruledecek esbâb-ı ıslâhiyenin icrâsında devâm ile meydâna gelur. 

Memleketimizde mevcûd olan sanâyi‘ ise hemân pek çoğı Avrupada 

altmış yetmiş sene evvel ıslâhına başlanılan bir tarz-ı ‘atîkada kalarak 

ıslâhına dahî himmet olunmamışdır. Anın içun der-miyân itdiğiniz 

sûret-i sanâyi‘in zâhirde bir müddet-i muvakkat içun revâcını ve 

hakîkatde şimdiki bulundığı hâl-i vukûfda devâmını intâc ider. 

Ammâ bu fütüvvet-i ‘umûmiye mümkün olurda sanâyi‘in ıslâhı 

yolunda sarf u isti‘mâl olunur ve bir de esnâflık nâmına müte‘ârif olan 

sınâ‘at şimdiki bulundığı nazar-ı hakâretden kurtılur ise mâdde-i‘tibâr 

olvakt tabî‘atıyla hâsıl olur. 

‘Âkil 

Mümkün olursa ne dimek. Hamiyet ve gayret-i milliye 

yeryüzünden kalkdımı bu misillü i‘âne-i milliye her yerde cârîdir. 
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Kâmil 

Öyle ammâ bu ibtidâları devletçe bir büyük himmete 

mütevakkıfdır. Çünkü biz dahâ böyle şeylere alışmadığımızdan i‘timâd 

mes’elesi şâyeste-i dikkatdir. Herkes virdiği pârenin mahalline sarf 

olunacağına emniyet-i kâmile almak ister. Yohsa milletin tevessü‘-i 

refâh ve ârâmişini müstelzim olacak bir şey’in husûlüne kim yardım 

itmez.[21] İşte şu ıslâh mâddesinin her ne sûretle olur ise olsun husûli 

eltâf-ı ilahiyeden mes’ûldür. Birde bundan sonra mahsûlât ve 

masnû‘âta revâc-bahş olan emr-i ticâretin tevsî‘i içun vesâ’il-i 

mukteziyeye neş’et itmek ve evvel emrde mu‘âmelât-ı ticâriyenin hüsn-

i cereyânını teshîl iden ticâret cem‘iyetleri teşkîline çalışmak lâzımdır. 

Çünkü İngilizlerin terakkî-i servetini mûcib olan esbâbın 

beşincisi bu ticâret şirketlerinin kesreti mâddesidir ki inşâ’allah bunı 

gelecek def‘a tafsîl iderim. 

 

Ser-levha-i risâlede nakş-efgen-i kilk-i beyân olan 

Muhâkemenâme’nin sûret-i irsâline dâ’ir olarak tevârüd iden 

tebrîknâmenin bir sûreti teşekküren bu mahalle derc olunmuşdur. 

(Cevher-i fatânet-i ‘aliyelerinde revnak-pezîr olarak rû-nümâ-yı 

‘âlem-i zuhûr olan Mir’âtın nüsha-i mersûlesi dû-dest-i iftihâr ile nazar-

gâh-ı mütâla‘aya vaz‘ olundı. Her sahîfesi ki bir âyîne-i ‘âlem-nümâ 

ıtlâkına şâyestedir karîn-nigâh-ı em‘ân oldukça ibrâz eylediği envâ‘ 

suver-i ma‘ârif eser-i hayret-efzâ-yı çeşm-i idrâk olmuş ve ve hayr-

hâhânın hayâl-hâne-i hâtırında mürtesim olan mütâla‘ât derecesinde 

terakkî bulmak içun vücûhla ‘arz-ı cemâl-i isti‘dâd itmişdir. 

Neşr-i ma‘ârif maksad-ı hamiyet musâdakıyla zuhûra gelan şu 

eser-i ‘uluvv-i himmetleri imâle-i nigâh-dikkat iden erbâb-ı insâfı 

ezher-i cihet-i esniye-i muhikkalarının ta‘dâd ve tekrârına mecbûr 

eylemiş ise de bunun hakîkati üzere beyân ve ta‘rîfinden kâl ü kalem 

‘âciz ve maksad-ı aslîsi tarîk-i sıdk u selâmetde menâfi‘-i ‘umûmiyeye 

hidmetden ‘ibâret olan şu risâle-i güzîdeyi o maksad-ı hayrın temâmıyla 

zıddı bulunan bir takım mübâlağât ile leke-dâr itmeğe dahî sıdk u 

hulûsum mâni‘ ve hâciz oldığından yalnız bu bâbda masrûf olan 

himmet-i fâ’ikalarının ‘an samîm tebrîkiyle iktifâ eylerim. 

Böyle bir eser-i celîle teşekkürden başka bir hidmet ibrâzından 

‘aczimi mu‘terif isemde risâlenin zuhûrundan tolayı hâsıl olan kemâl-i 

fahr u meserretime delîl olmak ve münâsib görilur ise bir tarafına derc 

u tahrîr buyurulmak üzere Fransız hükemâ-yı meşhûrasından 

(Monteskiyu)nun te’lîf eylediği Muhâkemenâme’nin bidayetinden 

biraz yeri mümkün mertebe mü’ellifinin şîve-i ifâdesinden 

ayrılmayacak sûretde tercüme olunarak ma‘a’l-hicâb temyîz-i bâhiri’t-
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temeyyüz-vâlâlarına ‘arz olunmuş ve rağbet buyuruldığı hâlde 

ilerusune dahî devâm olunacağı der-kâr bulunmuşdur. 

Bir vücûd-ı fuyûzât-ı ‘akliyeden behre-dâr olunca ‘adem-i 

tenâsüb-i zâhirîsi nazar-ı i‘tinâya alınmıyacağı gibi bunun dahî 

istikâmet-i efkârı sakâmet-i güftârını meşmûl nazar-ı ‘afv u igmâz 

itdireceği me’mûl olunur olbâbda). [22] 

 

Muhâkeme-Nâme 

Romalıların Esbâb-ı İkbâl ve Zevâli Hakkında 

Mülâhazât (7) (Birinci Bâb) Romanın Bidâyeti ve Muhârebâtı 
Roma şehri ibtidâ-yı te’essüsünde şimdiki meşhûdumuz olan 

memlekete mukâyes[e] olmayub belki Kırımdaki kasabalar gibi 

ganâyim ve behâyime müte‘allik semere-i muhârebâtı hıfz içun inşâ 

olunmuş bir mahall idi. Hattâ başlıca mevâkı‘inin esâmî-i ‘atîkasından 

dahî bu kasaba istidlâl olunabilur. 

Şehrin mevâkı‘-i muhtelifesini yekdiğerine ilsâk iden güzâr-

gâhlardan başka sokakları bile olmayub halk ise dâ’imâ işde veyâhûd 

‘umûma mahsûs cem‘iyet-gâhlarda bulunarak hânelerde ikâmet 

itmediklerinden evleri nizâmsız ve gayet küçük inşâ olunmuşidi. Fakat 

Romanın ‘azamet u ikbâli i‘mâlât-ı ‘umûmiyesinde müşâhede 

olunmağa başlamış ve kuvvet ve ıktidârınca bir büyük kıyâs hâsıl itmiş 

ve’l-ân itmekde bulunmuş olan ebniyesi kralların zamân-ı idâresinde 

yapılmışdır. 

Romulus (8) ve ahlâfı teksîr-i ârâzî ve âhâlî içun hem-civârları ile 

lâ-yenkati‘ muhârebe hâlinde bulunarak memlekete milel-i maglûbenin 

hayvânât ve hubûbâtdan ‘ibâret olan menhûbâtıyla ‘avdet iderlerdi. Bu 

ise oraca memnûniyet-i ‘azîmeyi müstelzim olagelub sonraları 

Romanın vâsıl oldığı kuvvet ve ‘azametinin esbâb-ı esâsiyesinden olan 

muzafferiyet âlâylarının menşe’î dahî budur. 

Romalular (Lasdmon) âhâlîsinin â‘kâbından olub ecdâdları gibi 

ashâb-ı celâdet ve huşûnetden olan (Saben) kabîlesi ile 

birleşmelerinden tolayı haylîden haylî tecdîd-i kuvvet itmiş ve 

mukaddemâ kullandıkları küçük siperleri terk ile kabîle-i merkûmenin 

geniş kalkanlarını isti‘mâle başlamışlardır. Şurası şâyân dikkatdir ki 

Romalılar lâ-yenkati‘ her milletle muhârib olarak hasmlarında 

kendulerinde mer‘î olan kavâ‘idden dahâ müstahsin bir usûl müşâhede 

idince kendu ‘âdetlerini terk ile anı telakkî eylemeleri dünyaya 

tahakkümlerine en ziyâde medâr olan esbâbdan biri olmuşdur. 

 
(7) Bu kitâb 1734 senesi te’lîf olunmuş ve o esnâda mü’ellifi 45 yaşında bulunmuşdur.        

(8) (Romulus) Roma şehrinin bânîsi ve krallarının birincisidir. 
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Ol vaktler İtalya kıt‘asında bulunan cumhûrlar bir kral ile ‘akd 

itdikleri mu‘âhedâtın anın ahlâfı hakkında icrâ-yı ahkâmına kendilerini 

mecbûr bilmeyub bu ise mezkûr cumhûrlar içun bir nev‘ hukûk-ı milel 

kavâ‘idinden ‘add olunurdı. Binâ’en-‘aleyh Roma krallarından birine 

mahkûm olan millet diğerinin zamânında iddi‘â-yı istiklâl ider ve bu 

sûretle mütemâdiyen muhârebe muhârebeyi tevlîd eylerdi.[23] 

 (Numa)nın saltanat-ı medîde-i âsâyiş-perverânesi Romayı 

bulundığı vasat hâlde bırakmağa pek müsta‘id olarak her ne kadar 

Romanın olvakt ârâzîsi gayr-ı vâsi‘ ve kuvveti dahâ müttesi‘ ise de 

ikbâli sûret-i mütemâdiyede mukarrer olmak emârâtı müşâhede 

kılınurdi. 

Romanın sa‘âdet hâli esbâbından biri dahî krallarının cümlesi 

ashâb-ı dirâyet ve ıktidârdan olması kaziyesidir ki sâ’ir mahallerde 

böyle idâre-i mülkiye ve âskeriyede mâhir zevâtın bilâ fâsıla te‘âkubı 

görilemez. 

Oraca medeniyetin bidâyet-i zuhûrunda terbiye-i ‘umûmiyeyi 

ittihâz iden cumhûr re’îsleri olarak andan sonra ise cumhûr re’îslerini 

terbiye-i ‘umûmiye meydâna geturmişdir. (Tarkin) ne senato ya‘nî 

millet meclisi ve ne de âhâlî tarafından intihâb olunmaksızın saltanatı 

igtisâb itmiş oldığından hukûmet verâset ve istiklâl sûretlerine tahavvül 

itmişdir. İşbu iki tebeddül ‘akabinde müşârün ileyhin oğlı (Sekstus) 

(Lukres) (9) nâmında ashâb-ı ‘ismetden bir kadının nâmusunı ihlâl idub 

çünkü her millet böyle bir mu‘âmeleden esâretini lâyıkıyla istifhâm 

iderek o hâlde hareket-i müfriteye ibtidâr itdiklerine mebnî bu vak‘a 

dahî Romayı taht-ı hükmüne alan zalemenin ilâ’l-ân oradan tardını 

müstelzim olmuşdur. 

Her millet kendisine bir teklîf-i cedîde vaz‘ olununca 

isti‘mâlinden bir şey istifâde idub itmiyeceğini bilemediği cihetle 

suhûletle tahammül idebilur ise de haklarında böyle bir hakâret icrâ 

olundığı takdîrde bundan ancak bed-bahtlığını istifhâm ider. Ve bu 

mütâla‘aya icrâsı mümkün olan her dürlü fenâlıkların tasavvurâtını dahî 

‘ilâve eyler. 

Bununla berâber Lukresin vefâtı vukû‘a gelan ihtilâl içun yalnız 

bir vesîle olmuşdur. Çünkü ashâb-ı nahvet ve erbâb-ı cür’et ve celâdet 

olarak kal‘a derûnunda kalan halk bi eyyi hâl yâ ribka-i itâ‘atden 

çıkmak veyâhûd ahlâkını ta‘dîl itmek zarûrî olmagla bu hâlde iki 

sûretden birinin zuhûr itmesini ya Roma idâresini tebdîl eylemesi 

veyâhûd sagîr ve hakîr bir hukûmet-i müstakbele kalması ıktizâ iderdi. 

Â‘sâr-ı ahire tevârîhi olvakt Romada zuhûra gelan vekâyi‘ içun bize bir 

 
(9) (Sekstus) mûmâ ileyhanın cebren ‘ırzına tasallut iderek o dahî gayretinden 

kendusuni helâk itmiş oldığı mazbût –ı sahâyif-i tevârîhdir.  
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misâl ibrâz idebilurki ziyâdesiyle şâyân-ı dikkatdir. Zîrâ insânın her 

vaktde âmâli sûret-i müttehidede oldığından vekâyi‘-i cesîmeyi intâc 

iden fırsatlar muhtelif isede esbâbı yine birdir. 

İngiltere kralı yedinci Şarl ekâbiri iz‘âf içun ‘umûmun kuvvetini 

tezyîd itmiş oldığı gibi Roma kralı (Seriyus Tulyus) dahî andan evvel 

senatonun ıktidârını tahdîd içun âhâlînin imtiyâzını temdîd eylemiş ve 

fakat bundan Roma [24] âhâlîsi dahâ ziyâde cür’et bularak bu kuvve-i 

müstakilelerin ikisini dahî imhâ itmişdi. 

Bâb-ı ‘Âlî Tercüme Otası Hülefâsından Kemâl 

 

Birinci Nüshaya Derc Olunmuş Olan Lûgazın Halline 

Dâ’ir Tevârüd İden Makâledir. 
Sergi-i ‘Umûmî-i ‘Osmânî (bir şey’-i san‘at-nümûd)dur (ki) 

Memâlik-i Mahrûsa-i Şâhâne mahsûlât-ı arziye ve sanâ‘iyesinden 

olmak üzere derûnuna vaz‘ ve teşhîr olunacak (icrâ-yı mürekkebesi 

ibtidâ-yı âferînişdenberu) hiç bir mahalde (fakat) müteferrik ve 

(müteşettit sûretde mecâlis-i sığar ve kibârda mevcûd ve ba‘zısı) 

hevâyic-i zarûriye-i insâniyeden olarak melbûsât misillu (nev‘-i benî 

beşerle bile hem-vücûd oldığı hâlde) bu kere himmet-i ‘aliye-i Saltanat-

ı seniye ile meydâna gelecek (sûret-i ‘acîbe-i terkîbiyesi) ezmine-i 

mütekaddimede kimsenin hâtır ve hayâline gelmemiş ve belki (çeşm)-i 

‘akl (cihân-bîn-i Felâtun’a dahî gayr-ı meşhûd bulunmuşdur) 

Kâffe-i teb‘a-i saltanat-ı seniye içun istikmâl-i envâ‘-i sanâyi‘ ve 

istihsâl-i esbâb-ı menâfi‘e medâr-ı ‘azîmet olur böyle bir şey’in (emr-i 

îcâdu) inşâsı ve mahsûlât ve ma‘mûlât-ı dâhiliyenin ilerulemesi 

hakkında vukû‘ bulacak teşvîkât ve erbâb-ı hiref ve sanâyi‘in nâ’il 

olacakları mükâfât ile bi’l-cümle âhâlînin yeniden (ihyâsı fer-mûde-i 

hazret-i zıll-ı vedûd oldığına binâ’en) Memâlik-i Mahrûsa-i Şehen-

şâhîde zikr olunan Sergî-i ‘Umûmî-i ‘Osmânî (yakında zîbâyiş-i-bahşâ-

yı sâhne-i şühûd olur). 

(İşte bu) sergi denilan (şey’-i garîbü’r-zî/rey) (havâss-ı zâhire ve 

bâtineden bî-vâne ve fakat) cevânib-i erba‘aya nâzır (‘uyûn-ı kesîre) 

gibi revzen ve pencere-i bî nihâye (si hüsn-i endâ)m dilârâ(mına pîrâye 

olub) her birerleri sütûn-ı mevzûne benzer (hadd u ihsâdan hâric ercel 

ve akdâma mâlik iken) intizâr-ı i‘tibâr-ı ‘umûmiye mazhar olmak 

ümniyesiyle (hemîşe-i meslek-i sebât ve istikâmete sâlik ve) inkizâ-yı 

müddet-i mu‘ayyenesine kadar medâr-ı ‘illet-i gâ’iye-i te’sîsî olan 

sermâye-i müstahselini sarf ile tehi kalacağından (ke’ennehu hâlikdir 

ammâ yne kenduye mürâca‘at) ve ihâle-i nazar-ı dikkat (idenlere pek 

çok şuhûr ve bilâdı iru iru) mahsûlât ve masnû‘âtlarını ‘arz iderek (hâl 

ve şânlarıyla irâ’et ve lisân-ı hâliyle) bâ‘is-i servet ve yesâr câlib-i 

menâfi‘-i bî-şümâr olan tevsî‘-i dâ’ire-i ticâret mâdde-i hayriyesine 
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teşmîr-i sâk-ı makderet idilmesi bâbında şâyân-ı kabûl ve 

(vatanperverâne icrâ-yı nasîhat ider). 

İşbu mahallin zâten câmi‘-i sanâyi‘-i müstelzimetü’l-menâfi‘ 

iduğı makâlât-ı sâlifetü’z-zikr ile zâhir oldığı gibi (isminin) dahî ayruca 

bir san‘at-ı bedî‘iyeyi [25] hâvî ve şâmil bulundığının istihrâc ve (hallî) 

lâyıh-ı havâtır oldığı sûretde (tevârîh-i mülûk-ı) sâlifede hâme güzâr-i 

iştihâr olan (kisrâ) lafzının kalbine ve bu dahî tevârîh-i mezkûranın 

(mütâla‘asına muhtâc ve zâtı) Sultân Ahmed Câmi‘-i Şerîfi pîşgâhında 

vâkı‘ (meydânda) cilve-ger-i minassa-i zuhûr olub harîdâr-ı kâlây u sâlî 

olanları bilâ-fark ve istisnâ nâ’il-i merâm ideceği müteyakkın 

(oldığından dahâ ziyâde ta‘rîf ve tavsîfi vâreste-i kayd u ihtiyâcdır). 

Tab‘hâne-i ‘Âmire Musahhihlerinden Mehmed Sa‘îd 

 

(İhtâr) 
İşbu lügaz sergînin küşâdından evvel tertîb ve tab‘ itdirilmiş 

oldığından zarûrî böyle güşâd olunacak tarzında hall olunmuşdur. 

 

(Âsâr-ı İnşâ’iye) 
Zât-ı Hazret-i Vekâlet-Penâhînin Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

‘Adliye riyâsetleri hengâmda meclis-i mezkûrdan olmak üzere 

kaleme alub hâk-pâ-yı Hazret-i Şehen-Şâhîye takdîm olunmuş olan 

mazbatanın sûretidir. 

(Cenâb-ı tensîk-fermâ-yı şü’ûn-ı cihân veliyyün ni‘met-i bî-

ni‘metimiz veliyyün ni‘met-i ‘âliyân- şehen-şâh-ı kadr-tüvân 

Efendimiz Hazretlerini mâ te‘âkubu’l-cedîdân erîke-pîrâ-yı şevket ü 

şân ve zıll-ı zalîl-i merâhim-i ‘adîl Hazret-i hilâfet-penâhîlerini 

mufârık-ı memâlik-i bilâda sâye-bân-ı emn u emân buyursun âmîn. 

Şükrân Allahu Te’âlâ cülûs-ı meymenet-me’nûs cenâb-ı şehriyârîleri 

mülk ü millet ü devlet-i ‘aliyye-i ebed müddet hakkında bâ‘is-i hayât-

tâze olmasıyla sâye-i ma‘âlî vâye-i hazret-i mülûkânede masâlih-i 

cesîme-i saltanat-ı seniyye yevmen fe-yevmen intizâm-ı yâfte-hüsn-i 

tertîb ve tesviye olageldiği misillü ba‘z esbâb-ı sâbıkadan tolayı umûr-

ı mâliyeye ‘â’id olan müzâyaka-i hâliyenin indifâ‘ına masrûf ve şâyân 

buyurulmakda olan ikdâmât-ı ‘aleniye ve teşebbüsât- ‘aliyye-i cenâb-ı 

cihân-dârânelerinin netîce-i hayriyesi bi-‘avni’l-Meliki’l-‘Allâm akreb-

i evkâtda meşhûd-ı basâ’ir-i enâm olacağı gibi ol âsâr-ı cihân-efrûzı ve 

mukaddeme-i muvaffakiyet ve fîrûzı mü’essir-i ber-güzîdesinden 

olmak üzere revnak-ı bâzâr-ı cihân ve icâbet-pîrây-i ed ‘iye-i kihân ü 

mihân olan şehr-i şerîf-i Ramazânu’l-mükerremin takarrüb ve hulûli 

cihetiyle ma‘âşât ve vezâ’if ve mu‘înâtın te’diye olunmaları irâde-i 

merâhim-‘âde mülûkânesiyle sûret-i ta‘vîzde-i mâliye-i hazîne-i 

celîlesine kırk bin kîse akce ihsân buyuruldığı mesmû‘-ı ‘âcizânemiz 
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olub cümle mülk ü hâzâ’in ve mâ melek-i veliyyün ni‘met-i melik-

haslet efendimiz hazretlerinin olarak ‘ale’l-‘umûm nâ’il-i mazhar 

oldığımız ‘inâyât-ı bî-gâyâtın edâ-yı ve câ’ib-i teşekkürât-ı lâzimesinde 

lisân-ı zâkir ve cenân-ı şâkir kemterânemiz ‘âciz [26] ve kâsır iken 

böyle bir a‘tâf-ı celîlenin feyz-i vukû‘ ve zuhûrı mütena‘im-i envâ‘-ı 

ni‘am-ı Hazret-i Hilâfet-penâhî olan kâffe-i bendegâna sermâye-i fahr 

u mübâhat olacağı vechle meclis-i ‘âcizânemizce dahî da‘vet-i mefrûza-

i cenâb-ı Şehriyârîde kemâl-i devâm ve ihtimâmı ve masâlih-i 

me’mûre-i ‘âcizânemizde rûz be-rûz i‘tinâ ve ikdâmı mûcib ve 

müşevvik oldığının ‘arz u beyânı mu‘arrazında mazbata-i ‘umûmiye-i 

‘âcizânemiz takdîmine cür’et olunmağla nezd-i sâmî-i âsafânelerinde 

rehîn-i tensîb buyuruldığı hâlde mübârek ve mu‘allâ hâk-pây-ı 

hümâyûn-ı hazret-i mülûkâneye ‘arz u takdîmi bâbında) 

 

Hâriciye nezâret-i celîlesine revnak-bahşâ ubbehetlû devletlû 

‘Âlî Paşa Hazretleri taraflarından kendu kalemiyle mâbeyn-i 

hümâyûn müşîrliği cânib-i vâlâsına bir tezkere sûretidir. 

Dîl-sîr-i ni‘met-i ‘adîmu’n-nakmet-firâvânı ve sîr-âb-ı oldığım 

ve ‘inâyât-ı celîlerinden bir zerresinin teşekkürini ifâdeden ‘âciz 

bulundığım veliyyün ni‘met-i bî-minnetimiz Padişâh-ı şevket-sipâh 

Efendimiz Hazretlerinin hakk-ı nâ-müstehikk müstmendânemde bâre-i 

sadâkat-sitâre-i übeydânemde mebsûtu’l-ecniha olan nesr-i tâ’ir-i 

mekârim-i mazâhir-i â‘tâf ‘aliye-i Hazret-i şehen-şâhîleri cümle-i 

cemîlesinden olarak telattufen ve tekerrümen dün ahşâm ihsân 

buyurılan mahsûlât-ı saydiye zıll-efgen-i fark-ı mübâhât ve mefharet-

çâker-ânem oldı. Â‘cez-i çâkerân-ı cenâb-ı Pâdişâhî ve ahker-i 

bendegân-ı hazret-i hilâfetpenâhî olan bu ‘abd-ı kemînenin bu vechle 

tahattur ve teşrîfine sezâ-vâr buyurılan tenezzül ve merhamet-i hazret-i 

mülûkâne kulunuzca cihânı ve belki cânı değer bir lutf-ı cedîd ve bir 

ihsân-ı bî-‘adîl-i merâhim-i bedîd olmagla vâdî-i şükr-i güzârı ve 

mahmidet-kârîde lisân-ı hâl ve makâl-i kemterânem dem-beste ve lâl ve 

sahrâ-yı şerh u tafsîl-i mâ fî’l-bâlde kalem-i ‘aciz rakam-ı ‘ubeydânem 

hem-pervâz-ı mürg-i şikeste-bâl olmuşdur. Hemân cenâb-ı Hakk ve 

feyyâz-ı mutlak bu mülk ü millete ve bendegân-ı sadâkat-ı sîrete ‘atiye-

i ‘azîme-i ilâhiyesi ve cümlenin bâ‘is-i sa‘âdet u selâmet-i müstakılesi 

olan şehriyâr-ı melek-nihâd ve şehen-şâh –ı ma‘âlî-i nijâd medde 

Allahu zılâle refetih ‘alâ müfârıkı’l-‘ibâd Efendimiz hazretlerini taht-ı 

‘âlî baht-i kâmkârî ve kâm-verîde-i muhalled ve ebed-nişâd ve sâye-i 

tevfîkât-vâye-i cenâb-ı cihân-bânîlerin asâyiş-bahş-i halk-ı cihân 

buyurması du‘â-yı mefrûzu’l-edâsını ziver-i zebân-ı tezkâr itmekde 

oldığımın bir vakt-i münâsibde hâk-pây-ı tûtiyâ-sây Hazret-i hilâfet-
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penâhîye ‘arz u ifâdesi mütevakkıf-ı himmet-i ‘aleyh-i hıdiv-âneleri 

olmağın ol bâbda)  fî 13 Şa‘bân sene 1278 [27] 

 

Pertev Paşa merhûmun tasvîr-i hümâyûn takdîmine dâ’ir 

kaleme aldığı telhîsdir. 

(Levha-i tırâz nigâr-hâne-i küllün kudret u sun‘-ı bedî‘-i nakkâş-

ı çîre-dest-i hüviyet olan tasvîr-i hümâyûn-ı mu‘ciz-nümûn-ı 

zıllullahîlerin sebt-i sahîfe-i müşâbehet eylemekde behzâdân-ı dest-

gâh-ı hüner u san‘at her çend sûret-i dîvâr misüllü dem-beste-i hayret 

olageldikleri rû-nümâ-yı âyîne-i vuzûh ve bedâhet ise de erbâbı 

hulyânın10 tasvîr-i hayâl-i muhâl itmesi kabîlinden olarak baz‘ 

musavviru kâsıri’l-iktidârın hâme-i cünbân-ı ictisâr oldukları tesâvîrden 

olmak üzere bu def‘a şeyhülislâm-ı sâbık müteveffâ Halîl Efendînin 

muhallefâtı derûnunda zâtu meleki’s-safât kudsiyeti’s-simât-ı 

şâhânelerinin bir levha-i tasvîr-i hümâyûn-ı mülûkânleriyle merhûm 

cennet-mekân-ı firdevs-i âşiyân Sultân Selîm Hân tâbe serâhu 

hazretlerinin bir kıt‘a tasvîri zuhûr idub defterdâr efendî kulları 

Bâbı‘âlîye takdîm itmiş olmağla mücerred manzûr-ı ma‘âlîm-mevfûr 

mülûkâneleri buyurulmak içun ma‘rûz-ı huzûr-ı fâ’izin-nûr-ı 

şehriyârîleri kılındığı muhât-i ‘ilm-i ‘âlîleri buyuruldukda emr u 

fermân)  

 

(Sabanlara Dâ’ir Ma‘lûmât) 
İşbu ikinci nüshaya derc olunan resmlerden fakat sekiz nev‘ 

saban resmlerinin ba‘z mertebe ta‘rîfi münâsib görüldi. 

Bu sabanlar meşhûr (Ransem Endesmiz) nâm İngiliz 

kumpanyasının İngilterede (İpsik) denilan mahalde kâ’in (Orve’l) 

kârhâneleri i‘mâlâtından olub İngiltereden Sergi-i ‘Osmânîye 

gönderilmiş olan zirâ‘at âlâtı miyânında bulunmuşdur. 

Bunların sûret-i isti‘mâlleri ‘âdî sabanlar gibi olub hem bârgîre 

ve hemde öküze çekdirilebilur. 

 
10 İşbu hûlyâ lafzını merhûm müşârun ileyh (hulyâ) ve  ‘Âkif Paşa merhûm (hûlyâ) 

sûretlerinde yazub zamânlarında Bâbı‘âlîde ise yekdiğerin ikbâline teba‘iyetle böyle iki 

sûretle dahî yazılmak zarûrî iltizâm olunmuş imiş hattâ bu bâbda müşârün ileyh ‘Âkif 
Paşa tarafından kaleme gönderilmiş olan bir pusula manzûr-ı fakîr olmağla bir sûretinin 

dercin tensîb olundı. 

(Kalemde hûlyâ lafzını vavsız olarak hulyâ yazarlar lakin galat-ı sarîhdir lafz-ı mezkûr 

Fârîsî olub aslı mâl[i]hûlyâdır ki ba‘zan lâmını hazf ile mâ-i hûlyâ dahî isti‘mâl iderler 
hattâ Feyzî-i Hindî’nin bir kasidesinde (ما حوليا  diyu müsta‘meldir Hâsılı ben (زين تف 

kapuda oldukça vavsız olarak yazmak hiç hûlyâma girmedi ise de efendîlere vavı 

yazdıramadığımdan anların hulyâsı başka benim hûlyâm başka olarak böylece geldik 

gitdik ‘azîzim) 



Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU| 62 

 

Emr-i idâreleri Memâlik-i Mahrûsada kullanılanlardan [28] 

kolay oldığı hâlde açdıkları mahallin ‘arzı ‘umkunun bir buçuğı 

genişliğinde bulunur. 

Bunların sap ve okları timurdan ma‘mûl oldığından tayanıklı 

bulundukları misillü öyle ahşâb sabanlar gibi harâret ve rutûbetden 

çekilub bozulmıyacaklarında şübhe yokdur. 

Dördünci resm sahîfenin nihâyetinde tersîm olunan iki veya üç 

hayvâna çekdirilur. Timur oklı büyük saban ile müddet-i kalîle zarfında 

pek çok mahal sürileceği gibi bunun her bir hareketinde açdığı yerin 

‘arzı ‘umkundan birkaç kat dahâ geniş bulunur. 

Erbâbına ma‘lûm oldığı vechle natasdan ya‘nî bir tarlayı 

sürmekden murâd toprağı havâlandırub tohmlara lâyıklı yatak 

hazırlamakdan ‘ibâret olub bir tarla ne kadar güzel sürilur ise tohmlar 

dahî olkadar kuvvet alarak havâlarda müsâ‘id geçdiği hâlde fevka’l-

matlûb hâsılât alınacağından böyle â‘lâ ve suhûletlu sabanları isti‘mâlin 

fevâ’id-i külliyesi görileceğinde iştibâh yokdur. 

Eğerçi bunların bahâca ‘âdî sabanlardan bi’t-tab‘ birâz farklı 

olacağı der-kâr isede bu fark dahî hâsıl ideceği menâfî‘-i kesîreye ve 

hemde bir kere virilmiş olacağına nazaran pek cüz’î bir şey’ kalur. 

İşte gerek bu nev‘ sabanların ve gerek zirâ‘ata müte‘allik sâ’ir 

âlâtın tedârük ve teksîriyle el-yevm Memâlik-i ‘Osmâniyede 

bulunanların ibtâl ve anların isti‘mâli esbâbı istihsâline himmet 

buyurulması ümîd olunur. 

Sergîye gelmiş olan sâ’ir çift vesâ’ir âlât ve edâvâtı inşâ’allah-ı 

te‘âlâ bundan böyle sırasıyla tersîm ve sûret-i isti‘mâlleri dahî mümkün 

mertebe beyân olunacaktır. 

 

Sâdık ve Ferruh nâmında iki köle beyninde bir zât ile 

tertîb olunan muhâveredir. 
Sâdık 

Efendîlerin yanındamıydınız  

Ferruh 

Evet 

Sâdık 

Birçok lakırdılar işitdim ne söyleşiyorlardı 

Ferruh 

Ma‘lûm â âdem fasl idiyorlar. Emâne ise zararı yok faslları 

haksız değil. 

Sâdık  

Yâ ‘acâyib fasl haksızlık olmazmı zararı yokmudur. 

Ferruh 
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Yokdur yâ elbette bir âdemin fenâlığınıda söylerler eyuliğinide 

herkese eğlence lâzım. 

Sâdık 

Ey sana ağzı dili olmıyan âdemleri arkasından çekişdirmek 

eğlencemidir. 

Ferruh 

Yok canım murâdım o değil elbette fenâ âdemlerin kötülüği 

dillerde destân oldığını işidenler fenâlık [29] itmeden sakınur. Anın 

içun birkaç ahbâb bir yere toplanınca kumar oynayub karı lakırdısı 

ideceklerine insân kısmının fenâlıklarını söyleyubde ‘ibret almak dahâ 

münâsib değilmidir. 

Sâdık 

Âdem fasl itmek başka ‘ibret alacak söz söyleşmek başka. 

Ferruh  

Bende sana haklı fasl idiyorlar didim. Şunı bunı zemm idub 

eğleniyorlar dimedim yâ. 

Sâdık 

Haklı fasl ne dimek. Fassâllıkdan büyük haksızlıkmı olur. ‘İbret 

almak içun lakırdı söylendiği vakt bir şey’in fenâlığından bahs iderlerde 

meselâ bir âdemide numûne gibi gösterirler. Yohsa gerçektir diyerek 

şunun bunun kusûrını diline vird itmezler.  

Ferruh 

Niçun gerçeği söylemenin ne zararı var belki o âdem işidirde 

uslanur. 

Sâdık 

Sübhânallah gözi körmi hayr ister ise o âdemi bulsunda nasîhat 

itsun. 

Ferruh 

Yâ nasîhata kulak asmazda fasl olunmakdan sakınur ise. 

Sâdık 

Ya fasl olundukça hiç vazîfe itmez dahâ ziyâde şımarırsa.                                    

Ferruh 

İşte asıl kendi kötülüği halkın ağzında gezdiğini işidubde kulak 

asmayan âdemi fasl itmeli yâ. 

Sâdık 

Be gözüm tutalımki bir âdem dünyanın en fenâsı imiş fasl 

itmenin fâ’idesi ne. 

Ferruh 

Zararı ne oluyor buyurun bakalım. 
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Sâdık 

Nasıl zararı ne oluyor o fasl iden kendini fasl itdiklerini işitse 

hoşlanırmı kendine güc gelan şey’i başkasına yapmak insâna göre nasıl 

yakışur. Dünyada kangı âdem vardır ki fasl olunacak kusûrı olmasun. 

Ferruh  

Dimek dünyada herkesi fasl iderler. 

Sâdık 

Hemân pek çoğunı iderler.  

Ferruh 

Öyle ise fassâllık ‘âdetmiş. Sen ne telâş idiyorsun işte dilinle 

tutuldun. 

Sâdık 

Temâm uydurduk dünyada ne kadar ‘âdet var ise eyumidir. 

Ferruh 

Eyu olsun fenâ olsun mâdâmki bu kadar âdem o yolda gidiyor 

ister istemez sende uyacaksın. [30] 

Sâdık 

Öyle ise şimdi bir âdem ibtidâ şuna buna çatmağı ve sonra 

kapudan kovulursa bacadan düşmeği öğrenmeli. Zîrâ dünyada en büyük 

‘âdet bu oldı. 

Ferruh 

Öf kardeş sende nekadar derîn düşünüyorsun. Ben fassâllığı 

sevmem herkesi medh iderim. Diminki sözleri lakırdı olsun deyu 

söyledim. İnşâ’allah medh huyumı fasl itmezsin. 

Sâdık 

O dahâ fenâ. Meselâ bir herîfi tutub siz şöylesiniz böylesiniz 

dünyada akrânınız yokdur müdâhene itmem. Allah bilur kadriniz 

başkadır diyubde arkasından eşeği aldatdım ben işimi becerdim yâ 

bundan sonra yere geçsede düşünmem dirsen öyle değilmi bu huyı mı 

fasl itmeyim. 

Ferruh 

Pek eyu benim öyle idişimden o âdâme ne zarar gelur. Medh 

itdiğim vakt hoşlanur içimden eşek didiğimi ne bilecek. 

Sâdık 

Güzel yâ bundan sana ne fâ’ide gelecek. 

Ferruh 

Nasıl ne fâ’ide gelecek râhatla ‘ömr geçururum. 

Sâdık 

Bunı anlamadım. Yalan söylemediğiniz vakt sizi döğüb 

söğerlermi. 

Ferruh 

Öyle değil canım i‘tibâr görürüm para kazanurum. 
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Sâdık 

Hâ gûyâ i‘tibâr görürsenizde sizin şuna buna müdâhene itdiğiniz 

gibi halkda size iderler öylemi.                                                                                                            

Bakiyesi sonra. 

 

 

(Âsâr-ı Şi‘riye) 
(Râgıb Paşa Merhûmun Bir Gazelidir) 

Tıfldır gitdikce ol-meh-rû gelur âfetlenur / Dâ’imâ artar fürûg-ı 

hüsni mâhiyetlenur.  

Her ne rütbe deşt-peymâ-yı talib bî-tâb olur / Genc-i istignâ-i 

güzînân ol-kadar rahâtlanur. 

Nâkıs olmaz feyz-i zâtî telhî-i eyyâmdan / Bâde telh oldukça artar 

neş’esi kuvvetlenur. 

Lâl olur elbet zebân-ı hâme-i pîçîde muy / Kılca gammdan tab‘-

ı erbâb-ı sühân ‘illetlenur.  

Kâse-i leb-rîz fagfûr olsa da virmez sadâ / Servet efzâyiş bulunca 

agniyâ hissetlenur. 

Râgıb olsun iltifât itsun de bir ‘âlî himem / Şîr-i pâkim gör nice 

taliblenur şevketlenur. 

Nazîresi 

Ehl-i cür’et renciş-i âlâm ile gayretlenur / Zahme dûş oldukça 

şîrin savleti kesretlenur. 

Kimse bilmez kadrini oldukça ‘ârif ber-hayât / Bir güherdir 

ma‘rifet fikdân ile kıymetlenur. [31] 

Olmaz ikbâlinde dâ’im havf iden idbârdan / Derd-i sâriden tehâşî 

eyliyan’illetlenur. 

‘Aks ider sahrâ-yı dûrâ dûra bâlâdan sadâ / Dâ’imâ erbâb-ı rıf‘at 

sît alur şöhretlenur. 

Hubb-ı câh artar cihân oldukça makrûn-ı fesâd / Cisme za‘af 

irdikçe hırs u iştihâ kuvvetlenur. 

Ehl-i gaflet her zamân âzâdedir âlâmdan / Merdim hâbîde 

Nâmık11 dâ’imâ rahatlanur 

 

(İhtirâ‘-ı  Cedîd) 
Fotografya olarak yapılmış ya‘nî zîyâ vâsıtasıyla eczâlı levha 

üzerine nakş olunmuş olan her bir resmi bilâ vâsıta ‘aynıyla taş üzerine 

alabilmek üzere bir vaktdenberu Avrupada suver-i teshîliye 

düşünülmekde oldığı hâlde bu yakında ba‘z mertebe kuvveden fi‘le 

 
11 Bu gazel dahî Kemâl Beg Efendînin olub fakat mîr-i mûmâ ileyh ba‘z eş‘ârında 

Nâmık tahallüs ider.  
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çıkarılmış ve bunun âsâr-ı mücerrebesinden olarak Beg Oğlu’nda 

mukîm litograf mösyö (Mandosen) Sergi-i ‘Umûmî-i ‘Osmânîye vaz‘ u 

teşhîr itdiği bir resm toğrısı şâyeste-i sâbâş ve tahsîn bulunmuşdur. 

Mûmâ ileyh işbu ihtirâ‘-ı cedîdi dahâ derece-i matlûbede ikmâl 

idemamış isede kendusi zâten bir hüner-ver âdem bulundığı cihetle el-

yevm sarf itmekde oldığı himmete nazaran bunun dahî teyessür-i husûli 

me’mûl iduğunden şu sûretin ilerude resm ve tıbâ‘atca pek ziyâde 

müstelzim-i suhûlet olacağında şübhe yokdur. 

İşbu ikinci nüshaya derç olunmuş olan resmler dahî mûmâ ileyh 

ma‘rifetiyle tersîm ve tab‘ itdirildiğinden hünerinde derece-i mahâreti 

anların müşahedesinden dahî müstebân olur.    

 

(Sevâb ve Hatâ Cedveli) 

Birinci Nüshada 
Sevâb Hatâ Sahîfe Satr 

sâbit sebât 4 3 

mûvazzahı mûvazzahası 4 13 

 murassa‘ 12 16 

sîne seniyye 12 6 

ile iye 12 17 

olur alur 13 7 

le’îme lîme 13 8 

müste‘âre müste‘ârî 13 14 

zehrnâgâhı zîrnâkâmı 13 20 

 

İkinci nüshada 
Sevâb Hatâ Sahîfe Satr 

kalemiye celiye 18 1 

olmasına olmamasına 19 18 

bu ticâret ve 

sâ’ir 

bu ticâret 22 10 

tertîb 

olunarak tab‘ 

tertîb u tab ‘ 26 26 

hengâmda hengâhda 26 24 

saltanat salzanat 26 9 
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3.3. MİR’ÂT ÜÇÜNCÜ SAYI 

(Esbâb-ı Servet) 
Kâmil 

Geçen def‘a İngilizlerin yesâr ve servet-i hâliyelerine medâr-ı 

tevessü‘ olan esbâbın dördüncisi İngiltere memâlikinde ticâret vesâ’ire 

cem‘iyetlerinin kesret üzere bulunması mâddesi oldığını ifâde ile 

tafsîlini bu def‘aya ta‘lîk itmişidim. Şimdi evvelâ ticâretin esâsıyla 

vech-i terakkîsini hülâsatu’l-hülâsa vechle söyleyeyim. 

Kâffe-i memâlikin âb u hevâsı mütesâvî ve arâzîlerinin kuvve-i 

inbâtiyeleri her dürlü hubûbât ve semerât husûlüne müsta‘id olmayub 

kuvvâ-yı insâniye dahî her iklîmde ve belki her memleketde bir 

derecede olmadığından her millet kâffe-i hevâyicini bulundığı mülkde 

tedârük ve istihsâl idemiyerek biri birinden te‘âtî ve mübâdeleye 

mecbûr olmuş ve bu bâbda hakka makrûn olan vâsıtaya ticâret ıtlâk 

olunmuşdur. 

Emr-i ticâret bu sûretle gide gide milel ve tevâ’if-i ‘âlem 

beyninde münâsebât-ı külliye peydâ itmiş ve bu münâsebât efkâr-ı 

ticâretin ve ticâret dahî münâsebâtın bâ‘is-i tezâyüd-i olmağla dünyada 

bilinmiyan mahaller dahî keşf olunarak hâl-i hâzır meydâna gelmişdir. 

Ancak işbu efkâr-ı ticâretin te’essüsi ve berren ve bahren icrâ-yı 

mu‘âmelâtına mübâşeretin teyessür-i husûli hey’et ve hendese ve 

coğrafya gibi müstenid oldığı fünûnun beyne’n-nâs ma‘rifet ve 

terakkîsine ve bununla berâber ‘ameliyâtınca turuk ve vesâ’il-i 
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teshîliyenin istikmâline menût oldığından fünûn-ı mezkûra ilerulmiyan 

[34] veyâhûd vaz‘iyet-i tabî‘iyesi gayr-ı müsâ‘id olan memâlikde emr-

i ticâret giru kalmışdır. 

Pusulanın îcâdından evvel ticâret-i bahriyenin ba‘z sevâhile 

münhasır bulunmuş olması ve yolları olmıyan veyâhûd olsada 

muntazam bulunmıyan mahallerde dahî ticâret-i berriyenin derece-i 

tabî‘iyesinde kalmış olması sıdk-ı müdde‘âmızı mû’eyyiddir. 

Pusulanın îcâdından sonra Amerikanın keşfiyle ba‘z 

Avrupaluların ve husûsıyle İngilizlerin efkârına keşf-i memâlik lezzeti 

yayılmağla fünûn-ı bahriye gereği gibi tevessü‘ iderek Amerikanın 

intihâ-yı şimâl ve cenûbundaki mahaller ve Bahr-i Muhîtin ekser cezâ’ir 

ve ‘ale’l-husûs mu’ahharan ayru bir kıt‘a farz olunan Yeni Felemenk 

kıt‘a-i fesîhası ve cezâ’iri vesâ’ir yerler keşf olunub âhâlîleriyle ‘akd-i 

münâsebât olundukca ticâret-i bahriye ilerledi. 

Mû’ahharan îcâd olunan timur yol ve telgraf ise mu‘âmelât-ı 

ticâreti bütün bütün teshîl eylemişdir. 

El-yevm münâsebât-ı ticâriye dünyanın her tarafında az çok 

mevcûd olub Afrika kıt‘asının dâhilinde dahî te’essüs itmeğe başladı. 

Hattâ Fransa devleti geçende Cezâyirden Sahrâ-yı Kebîre (12) birkaç 

yüz âdem gönderub kabâ’il-i muhtelifesiyle mu‘âhedât-ı ticâriye ‘akd 

itmişdir. 

Fenn-i ticâretin ilerulediği mahallerde iki üçyüz senedenberu 

ortaklık ve şirket usûli fart himmetle ıslâh ve tanzîm olunageldiğinden 

bu dahî mu‘âmelât-ı ticâriyenin cereyân-ı hâzırasına sebeb-i küllî oldı. 

‘Âkil 

Bu usûl bizim bildiğimiz gibi değilmi. 

Kâmil 

Evet ancak Avrupada teşekkül iden şirket ve cem‘iyetlerin 

kavâ‘id-i mahsûsa-i muntazaması ve ekserînin onar yigirmişer milyon 

lira ve dahâ ziyâde sermâyesi vardır. 

Bunların envâ‘ı olub meselâ kimi ‘ale’l-‘umûm ve kimi ticâret 

veyâ zirâ‘at veyâ sınâ‘ata münhasır ve kimi köpri ve yol inşâsı gibi 

yalnız bir işe mahsûs olur.  

Burada bulunan Şirket-i Hayriye ve İzmir ve Köstence 

Timuryolları şirketleri bu kabîldendir. 

 
(12) Sahrâ-yı Kebîr şarken Mısr ve Nobi ve şimâlen Trablusgarb ve Tunus ve Cezâyir 
ve Merakeş ve garben Bahr-i Muhît-i Garbî ve cenûben Sengambiya ve Gine ve Sudan 

memâlikiyle mahdûddur. İmtidâd-ı tûlîsi kırk beş ve imtidâd-ı ‘arzîsi dahî takriben on 

beş derecedir. Âhâlîsi kabâ’il-i muhtelifeden îbâret olub ekserî ehl-i İslâm oldığı 

mervîdir.   
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Şirket ve cem‘iyetle ticâret ve diğer bir işe mübâşeretin fevâ’id-i 

‘azîmesi bulundığı memleketlerin âhâlîsinin bugünki gün gıbta-bahşâ-

yı çeşm-i basîretimiz olan refâh hâlleriyle müstedilldir. 

Avrupa şirketlerine göre küçük bir şey olan şu Şirket-i Hayriye 

bile pek az vaktde [35] hem â‘zâsını müstefîd hemde Boğaziçi 

sevâhilini ma‘mûr iderek herkese râhat-bahş oldı. 

Ticâret-i bahriyenin İngilterede devâm ve temeşşiyeti 

esbâbından biri ve belki birincisi şirketler olmağla İngiltere devleti 

memâlik-i hâriciyesini ve husûsıyle Hindistan ve Yeni Felemenk’i bu 

sâyede zabt eyledi denilse becâdır. 

Bir millet her ne zamân ittifâk ve ittihâd itmiş ise düşmenlarine 

galebe itmiş oldığı gibi esâsı ittihâd olan şirket dahî kangı 

memleketlerde teşkîl olunmuş ise âhâlîsinin bâdi’-i servet ve yesârı 

olmuşdur. 

‘Âkil 

Geçen sene İstanbulda dahî beş on kadar şirket teşkîl olundı. 

Bunlar ‘acebâ ne hâldedir. Mü’essislerinin ve sermâyedârânının 

ibtidâki gayret ve ittihâdları devâm idiyormı. 

Kâmil 

Bu şirketlerin hemân cümlesi ashâbı tarafından devr-i sâbıkın 

devâm iden netîce-i ahvâli sâ’ikasıyla fakat gâyet küçük bir maksad 

üzerine te’sîs olunmuşdur. Ancak anın içun hüsn-i idârelerine dikkat ve 

gayret-i mütemâdiye sarf olunsa dahî yine bi’t-tab‘ o maksad-ı sagîr 

içinde terakkî ideceklerinden netîce-i müfîdeleri zann olundığı 

derecelerde görülmez zann iderim. 

‘Âkil 

Maksad-ı sagîr ne dimek oldığını anlayamadım. 

Kâmil 

Maksad-ı sagîr bu şirketlerin yalnız zahâir vesâ’ir eşyâ-yı 

mümâsile ahz u i‘tâsına münhasır bulunmalarıdır. 

‘Âkil 

Bunların sermâyeleride ancak buna kifâyet idecek derecededir. 

Umûr-ı ‘azîmeye teşebbüs ise çok sermâyeye muhtâcdır. Bunlar dahâ 

hüsn-i idâre olunurlarda sermâyeleri o derecelerde terakkî bulur ise o 

başka. 

Kâmil 

Anlara hâcet yokdur. Gâyet kolay bir tarîk ile ve şimdiki 

sermâyeleriyle hemân her dürlü icrâ-yı mu‘âmelât-ı ticâriyeye muktedir 

olurlar. 

‘Âkil 

Bu ıktidâr sermâyelerini hiç tezyîd itmedenmi hâsıl olur. 
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Kâmil 

Evet. Eğer tezyîd olunursa dahâ güzel â. Fakat şu hâl ile imkân-ı 

husûli şirketlerin cümlesinin ittihâdıyladır. Çünkü zâten esâs şirket 

ittihâd oldığından bi’l-farz bir şirket ashâbı şirket sandığına bırakdıkları 

sermâyelerinin kable’l-iştirâkın münferiden isti‘mâl iderek cümlesinin 

temettü‘ât-ı müterâkimesi on bin guruş olmuş olsa bu sermâyelerin 

müştereken isti‘mâlinden husûle gelecek temettü‘ün yiğirmi otuz bin 

guruşı tecâvüz ideceği mücerreb oldığı gibi böyle az sermâyeli bulunan 

şirketler dahî bir idâre [36] tahtına alındıkları zamân hâsıl olacak kâr 

dahî şimdikinden bu nisbetde tezâyüd ideceğinde şübhe yokdur. Fakat 

bu idâre ashâbı ‘afîf ve müstakîm ve mücerrebü’l-etvâr olarak 

sermâyedârının müntehib ve mu‘temedi olmalıdır. 

‘Âkil 

Bendenize kalursa bu şirketlerin hâl-i hâzırlarında ibkâsı dahâ 

evvel olmalı. Çünkü bu hâlde beynlerinde devâmı tabî‘î olan rekâbet 

cümlesinin izdiyâd-ı sa‘yı ve gayretini mûcib olur. İttihâd hâlinde ise 

rekâbet kalmıyacağından sa‘y u gayret yalnız idâre â‘zâsının insâflarına 

kalmış olur. 

Kâmil 

Eğer İstanbulun ticâreti bu şirketlere münhasır olsa mülâhazanız 

nâ-becâ görünmez. Ancak vâkı‘ hâl bunun bütün bütün ‘aksidir. Anlara 

icrâ-yı rekâbet idecekler pek çokdur. Belki ittihâd iderler ise rakîblerine 

galebe iderler.  

‘Âkil 

Yine nasıl olsa bu ittihâd müşkildir. Bir kere hisseleri ve 

mû’essislerinin sermâye-i mevzû‘ları cümlesinde bir mikdârda değildir. 

Bunların tesviyesi mümkün olsada emr-idâre içun sıfât-ı matlûbede 

â‘zâ bulmak güçdür. 

Kâmil 

Sıfât-ı memdûhada â‘zâ intihâbına şâyân nice zâtlar var. Bunlar 

bir şey değil. Olsa olsa şirketler â‘zâlarının bu bâbda ittihâd külübi cây-

ı işkâl olabilur. Ammâ şu emr-i hayrın husûlüne inşâ’allah buda mâni‘ 

olmaz. 

‘Âkil 

Güzel ammâ bunların ittihâdıyla yalnız İstanbul[da] bir büyük 

şirket bulunmasının ne fâ’idesi olur. 

Kâmil 

Birden bire beşyüz şirket teşekkül itmez â. Bu şirket ba‘de’l-

ittihâd hüsn-i idâre olundığı hâlde tevessü‘ iderek bir hüsn-i misâl olur 

ve fevâ’id-i şirket tedrîcî efkâr-ı ‘umûmîyeye takarrür iderek her yerde 

her nev‘ cem‘iyetler yapılmağa başlar. 
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Hâlen Avrupada her sene müceddiden kırk ellisi teşekkül 

itmekdedir. Hattâ geçen sene yalnız İngilterede kırk beş milyon lira 

sermâye ile yüz otuz iki şirket ve yine yigirmi üç milyon sekizyuz bin 

lira sermâyelu yigirmi dört banka teşkîl olundığını ba‘z mu‘teber 

gazeteler yazmışidi. 

‘Âkil 

Banka lakırdısı bir vaktdenberu burada dahî tekevvün idiyor. 

Buda bir nev‘ şirketmidir nasıl şeydir. 

Kâmil  

Banka büyücek ve oldukça emniyetli bir sarrâf makâmında olub 

sermâyedârânının ve hâricden olarak şunun bunun vaz‘ itdikleri küçük 

sermâyelerin hey’et-i mecmû‘asıyla icrâ-yı muâmelât ider. 

Banka olmıyan bir memleketde tüccâr ve sannâ‘takımları 

sermayelerinin bir mikdârını lüzûm-ı fevka’l-‘âdeye [37] intizâren ber-

vech-i ihtiyât tevkîf ve ta‘tîle mecbûr olur. 

İşte orada bir banka oldığı hâlde tevkîfine muztarr oldukları 

akcelerini bankaya ikrâz iderek bu paralar iki tarafdan dahî isti‘mâl 

olunur. Ya‘nî ikrâz idenler paralarını ta‘tîl itmez ve bunı müstakriz olan 

banka dahî anları sâ’ir istiyânlara idâne iderek işini görmüş olur. 

Bu sûretle banka meskûkâtın oldukca kıymet-i hakîkiyesinde 

sür‘at-i cereyânına ve bu dahî mu‘âmelât-ı ticâriyeyi teshîle pek ziyâde 

medâr olur. 

Esnâf ve tüccârdan olmıyanlar dahî zâ’id olan akcelerini bu yolda 

isti‘mâl ve istifâde iderler. 

Ancak icrâ-yı mu‘âmelât-ı idâne ve istidâneye me’zûn olan 

banka emr-i ticâretin derece-i matlûbede revâc bulamadığı bir 

memleketde teşkîl olunacak oldığı hâlde yâ sermâyedârânının teb‘a-i 

ecnebiyeden olmamaları veyâhûd âhâlî-i memleketden birine akçe 

ikrâz itdiği sûretde emlâkı müte‘allik rehin kabûl idemamesi şerâ’it-i 

esâsiyesinden bulunması pek elzemdirki bunun netâyic-i mazarrası 

kuvve-i fâhimeniz ‘indinde şerh u îzâhdan müstağnîdir.  

Birde bankanın i‘tibârı dahî bir nev‘ sermâye olur. Meselâ beş 

milyon lira sermâyesi var ise bir olkadar kıymetde evrâk-ı nakdiye neşr 

iderek mecmû‘-ı sermâyesi on milyon liraya bâlig olur. Ve bu evrâkın 

i‘tibârı gözedilur ya‘nî bankaya geturilan evrâkın bilâ-tevakkuf bedeli 

îfâ kılınur ise olzamân banka evrâkı beyne’t-tüccâr nakdden mu‘teber 

olur. 

Ve bankaların ekseriyâ bilâd-ı sâ’irede dahî idâre sandıkları 

bulunageldiğinden meselâ bir tâcir İstanbuldan Bağdâda birkaç yüz bin 

guruş gönderecek olsa öyle bir takım masârıf-ı nakliyeye ve andan fazla 

kurundılara dûçâr olmayub o parayı bankanın Bağdâdda bulunan idâre 

sandığına havâle itdirir. Ve bunun içun bankaya pek cüz’î bir ücret virir. 
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(Roma Târîhi Muhâkeme-Nâmesi Tercümesi) Mâba‘d 
Müşârün ileyh Tarkinin evsâfı kimse tarafından mazhar-ı tahsîn 

olmamış ve nâmı mecâlisde zaleme ‘aleyhine îrâd-ı nutk iden fushânın 

lisânından kurtılamamış isede idbârından evvel olan ve bu idbârı 

mukaddemâ cezm u istidlâl itmiş olmasına delâlet iden harekâtı ve 

milel-i maglûbeye gösterdiği lütf ve mülâyemet ve ‘asâkir hakkında 

olan sahâ ve ‘inâyeti ve kendi muhâfazasını birçok eşhâsa iltizâm 

itdiren tedâbîri ve ‘umûm içun inşâ itdirdiği ebniye-i cesîme ve zamân-

ı idbârında gösterdiği sebât ve metânet ve yedinde servet ve devlet [38] 

olmadığı hâlde Romalularla yigirmi sene eylediği veyâ itdirdiği 

muhârebât ve’l-hâsıl ‘ale’t-tevâlî tedârük itdiği esbâb öyle şâyeste-i 

hakâret bir âdem olmadığını beyân ider. 

Ahlâfın insâna ta‘yîn itdiği merâtib ahvâl-i sâ’ire gibi sevk-i 

kazâya tâbi‘dir. Hayf ol hükümdârın şöhretineki hılâfında bulunan 

fırkanın mağdûrı ola veyâhûd imhâsına çalışdığı bir i‘tikâd-ı bâtıl 

kendisinden sonra bekâ bula. 

Romalular krallığın lağvıyla zamân-ı hukûmeti bir seneye 

münhasır olmak üzere konslos nâmıyla re’îsleri ta‘yîn itmiş ve 

hukûmet-i mezkûrayı ıktidârının derece-i kusvâsına bu vak‘a îsâl 

eylemişdir. Çünkü hukûmdârânın müddet-i hayâtından birazı hırs u 

tam‘a zamânları olarak anı başka hevesler ve belki hâl-i kesl ve fütûr 

dahî te‘âkub ider. Hâlbuki cumhûrun re’îsleri her sene tebeddül ideceği 

ve bir kere dahâ nâ’il-i hukûmet olmak içun zamân-ı idâresine şöhret 

virmek talebinde bulunacağı cihetle bir vakt hırsı terk itmezler. Ve 

senatoyı dâ’imâ ‘ahâlîyi harbe sevk itmeğe da‘vet ile her zamân yeni 

yeni hasmlar irâ’e iderlerdi. 

Bu hey’et ise âhâlînin mütâlebât ve şikâyât-ı mütevâliyesinden 

bîzâr olarak bunların ızdırâbını def‘ itmek üzere hâricde işgâl eylemek 

talebinde bulundığından muhârebeye zâten meyyâl idi. 

Birde ganâyimin hüsn sûretiyle taksîmi cihetiyle harbin âhâlîce 

mûcib-i menfa‘at olması esbâbı istihsâl kılınmış olmasıyla muhârebe 

âhâlî-i merkûme ‘indinde makbûl oldığı gibi Roma şehri ticâret ve 

san‘atdan hemân bi’l-külliye mahrûm oldığından efrâd içun istihsâl-i 

servet esbâbı yağmaya münhasır idi. Binâ’en-‘aleyh yağma ve gâret 

husûsı bir sûret-i muntazamaya vaz‘ olunmuş ve’l-hâletu’l-hazihi ba‘z 

küçük Tatar kabîlelerinde cârî olan usûle yakın bir kâ‘ide ittihâz 

kılınmışdır. Şöyleki ganâyim ortaya konılarak ‘asâkire tevzi‘ olunur ve 

harbe gidilmezden evvel herkes hiçbir şey’i kendi menâfi‘ine ircâ‘ 

eylemiyeceğine yemîn eylediğinden ganâyimde zâyi‘ât vukû‘ bulmaz 

idi. 

Romalular akvâm-ı ‘âlemin cümlesinden ziyâde yemînlerinde 

sâdık idilerki bu mâdde nizâmât-ı ‘askeriyelerinin râbıtası olmuşdur. 
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Milel-i maglûbe ârâzîsinin birazı zabt olunarak iki hisseye taksîm 

ile biri esmânı ‘umûmâ ‘â’id olmak üzere furûht olundığından ve diğeri 

dahî cumhûra bir mikdâr virgu i‘tâsı mukâbilinde fukârâ-yı âhâlîye 

tevzî kılındığından bu sûretle harbe gitmiyan âhâlî dahî semere-i 

gâlibiyetden müstefîd olurlardı. 

Konsloslar muzafferiyet âlâyı şerefine ancak bir gâlibiyet ve 

fütûhât ile nâ’il olabildikleri cihetle fevka’l-gâye şiddetle harb iderek 

toğrıca hasmın üzerine gidilur ve her işe evvel emrde kuvvetle karâr 

virilurdi. 

Binâ’en-‘aleyh Roma her zamân bir muhârebe-i mütemâdiye-i 

[39] şedîdede bulunurdı. 

Dâ’imâ muhârib olan ve esâs-ı idâresi bu kâ‘ideye müstenid 

bulunan bir millet ise ya mahv olmak veyâhûd gâh harb ve gâh sulh 

hâlinde bulundığı cihetle ne lâyıkıyla tecavüze müsta‘id ve nede 

tahaffuza müheyyâ olmıyan sâ’ir milletlerle başa çıkmak tabî‘îdir. 

İşte bu hâl ile Romalılar sanâyi‘-i harbiyede mâlûmât-ı vâsı‘a 

istihsâl eylemişler idi. 

Arasıra vukû‘ bulan muhârebelerde istihsâl olunan ‘ibretlerin 

ekserî zâyi‘ olur. Ve sulh u salâh başka efkârlar hâsıl iderek bu hâlde 

insân nekâyisini ve belki fezâ’ilini bile unutur. 

Muhârebe-i dâ’imiye esâsının bir neticesi dahî bu olmuşdur ki 

Romalular hiçbir vaktde gâlib olmadıkça ‘akd-i musâlaha itmezlerdi. 

Hakîkat hâlde diğer bir muhârebeye gitmek içun bir milletle 

bâ‘is-i şeyn olacak sûretde ‘akd-i sulh itmek ne fâ’ide virir. 

Mütâla‘ât-ı meşrûhaya mebnî Romalular mağlûb oldukça 

iddi‘âlarını tezyîd iderek bu sûretle husemâsına îrâs-ı dehşet eyler ve 

kendulerunce gâlibiyet içun bir mecbûriyet-i ‘azîme hâsıl iderler idi. 

Romalular dâ’imâ en hâ’il intikamlara dûçâr olmak 

muhâtarasında bulunduklarından sebât ve şecâ‘at kenduleri içun elzem 

olarak ‘indlerinde bu fazîletler nefs u evlâd u ‘iyâl ve vatan 

muhabbetine ve insân nezdinde ‘azîz ve makbûl olan şeylerin kâffesine 

müsâvî idi. 

İtalyada bulunan milletler muhâsaraya mahsûs âlât isti‘mâl 

itmediklerinden ve bundan başka ‘asâkirin ma‘âşı olmadığı cihetle bir 

mevkı‘de tutulmaları mümkün olamadığından muhârebelerinin pek 

azında bir netîce-i kat‘iye istihsâl olunur. Ve ekserinde ise hasmın 

ordusı veyâhûd ârâzîsi gasb u gâret olunarak ba‘dehu gerek gâlib ve 

gerek maglûb kendi memleketine ‘avdet ider idi. 

İşte bu sûret İtalya memleketlerinin şiddet-i mukâvemetiyle 

anları taht-ı mahkûmiyete idhâl içun Roma âhâlîsinin ısrârına sebeb 

olmuş ve hâsıl itdiği gâlibiyetler âhâlî-i merkûmenin ifsâd-ı ahlâkını 

mûcib olmayub kendilerini temâmiyle fakr hâlinde bırakmışdır. 



Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU| 74 

 

Romalular hem-civâr bulunan şehrleri tîz elden zabt itmiş olsalar 

Pirusun (13) ve Golvaların (14) ve Annibalın (15) vürûdunda hâl-i [40] 

izmihlâle dûçâr olmaları ve hemân kâffe-i düvelin ahvâl-i tabî‘iyesi gibi 

kemâl-i sür‘atle fakrdan servete ve servetden sefâhate intikâl itmeleri 

lâzım gelurdi. 

Fakat bunlar dâ’imâ sarf-ı mesâ‘î ve himmet iderek ve 

mukâbilinde mevâni‘a tesâdüf eyliyerek kuvvetlerini tevsî‘a muktedir 

olamaksızın ‘âleme hiss itdirir ve bir dâ’ire-i sagîre derûnunda ilerude 

bütün dünya içun bir musîbet olmuş olan bir takım fezâ’ile [41] idmân 

hâsıl iderlerdi. 

Kemâl-Bakiyesi Sonra 

 

 

 

 
(13) Pirus Arnavudluk hükümdârı idi. (Tarant) kavminin da‘veti üzerine İtalyaya 
giderek Romalularla muhârebe itmiş ve evvel emrde büyük galebelere nâ’il olmuş isede 

mû’ahharan maglûben memleketi cânibine ‘avdet eylemiş oldığı târîhlerde 

mündericdir. 

(14) (Golva)lar şimdiki Fransa memleketinin âhâlî-i kadîmesidir. 
Bunlar İtalyada (Etrüsk) kavmiyle muhârebe [40] vukû‘ bularak âhâlî-i merkûma 

maglûb oldukları hâlde Romalulardan istimdâd itmiş olduklarından Roma tarafından 

tavassut içun gönderilan süferâ (Golva)ların re’îsleriyle münâza‘a çıkarub (Etrüsk) 

kavmiyle birleşerek i‘lân-ı husûmet itmiş ve anın üzerine (Golva)lar dahî Romaya 
hücûm ile muhâsara ve zabt iderek âhâlî civârda bulunan memleketlere ilticâ ve millet-

i gâlibe şehri ihrâk ve ifnâ eylemiş idi. 

Fakat Roma âhâlîsinden olub matrûden (Ardat) kavmi nezdinde bulunan (Kamel) 

isminde bir zât lezzet-i intikâmı ibkâ-yı nîk-nâm uğrunda fedâ ile kavm-i mezkûrun 
Romaya i‘ânesi esbâbını istihsâl itmiş ve bu sûret Romaluların dahî gayretine mûcib 

olarak şehri tekrâr istihlâs eylemişlerdir. 

Ve bu sırada ba‘z rü’esâ (Golva)lara bedel-i sulh i‘tâ iderek def‘-i mazarratlarına taleb 

olmuşlar iken (Kamel) dahî muhâlefetle vatanının nâmûsunı halelden vikâye itmişdir.  
(15) (Annibal) me’âsir-i celâdet ve şecâ‘at-i fevka’l-‘âde ile kesb-i imtiyâz iden zevât-ı 

meşhûradan biridir. 

Tunusda vâkı‘ (Kartaca) cumhûrı zâdegânından olarak yigirmi beş yaşında iken mezkûr 

cumhûrda ser-‘asker olmuş ve Romaluların ba‘z müttefiklerine ta‘addî ile muhârebe 
açub ve İspanya ve Fransa üzerinden geçerek İtalyaya gelub üç dört büyük muhârebede 

galebe-i kâmileye mazhar olmuş ve Romaluları fevka’l-gâye terhîb itmişidi. 

Fakat toğrı Roma üzerine gelmeyub bir mâh kadar (Kapo) şehrinde ikâmet itmesi 

cihetiyle ‘askeri sefâhete dökülmüş ve beri tarafdan husemâsı dahî tecdîd-i kuvvet itmiş 
olduklarından ve bundan başka mensûb oldığı (Kartaca) cumhûrı tarafından dahî 

kendusune lâyıkıyla i‘âne olunamadığından o vaktden sonra vâkı‘ olan 

muhârebelerinde maglûb olmağa başlamışidi. 

Mâma‘fîh on sene İtalyada sebât iderek fakat mû’ahharan Roma ce[ne]rallerinden 
(Sipiyun) (Kartaca) üzerine girmiş ve bu dahî memleketini muhâfaza içun o tarafa 

‘azîmet eylemiş isede bu sefer bütün bütün maglûb olarak oradan firâr ile Anatolıda 

vâkı‘ Bitini hukûmetine ilticâ eylemiş ve oradan dahî hasmlarına teslîm olunacağını 

anlamağla kendusuni tesmîm itmişdir [41] 
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(Buhâra Dâ’ir Ma‘lûmât) 
Buhârın âsâr-ı ‘acîbesi cümlemizin meşhûd-ı çeşm-i ta‘accüb ve 

tahayyüri oldığında ve bir fabrikaya girub el ile işletdirilmesi müşkil 

nîce âlât-ı cesîmenin mücerred buhârın kuvve-i muharrikesiyle ne 

derece suhûlet ve sür‘atle hareket itdiğini ve bir vapur içinde bulunub 

yalnız çarhların kımıldamasıyla muhâlefet-i hevâya bakmıyarak 

sefînenin talga ve akındılara ne mertebe mukâvemet eylediğini ve timur 

yol ile beş altı günlük mesâfenin beş sâ‘atde kat‘ idildiğini ve’l-hâsıl 

sanâyi‘-i cedîdenin rûhı mesâbesinde olan kuvve-i mezkûra vâsıtasıyla 

nîce nîce masnû‘ât ve ma‘mûlâtın bir müddet-i kalîle zarfında cüz’î 

masrafla vücûda geldiğini müşâhade eylediğimizde ibtidâ mâye-i şeref 

ve mekremet-i benî Âdem olan isti‘dâd ile insânın kuvve-i 

mutasarrıfasına hayret-bahş-ı ‘ukûl olan bunca âsâr-ı garîbeyi ihtirâ‘ 

eylemek ıktidârını ihsân buyuran Cenâb-ı Hallâk-ı Kadîr tekaddese 

zâtehu ‘ani’ş-şebîh ve’n-nazîr hazretlerinin hâric-i ez-dâ’ire-i ta‘dâd 

olan ni‘am-ı celîl-i samedâniyesini tahattur ve ‘alâ kadri’l-imkân îfâ-yı 

levâzım-ı mahmidet ve teşekkürle berâber bunun hakîkatine kesb-i 

vukûf itmek içun bizlerde tabî‘î bir arzu hâsıl oldığı der-kâr bulundığına 

binâ’en bu bâbda ba‘z ma‘lûmât i‘tâ olundığı takdîrce herkes tarafından 

telakkî bi’l-kabûl olunacağı meczûm bulundığından buhârın 

makinalarda isti‘mâli esâsıyla kavâ‘id ve netâyicinin zikr u beyânı 

münâsib ‘add olunmuşdur. 

Su buhârının ‘ale’l-‘umûm makinalarda isti‘mâli gâyet sâde bir 

esâs üzerine mübtenî olub bu dahî (her tarafı muhkem kapanmış bir 

zarfda habs idildiği hâlde ebhire ve gâzların dışaru çıkmak içun zarfın 

her tarafını şiddetle tazyîk eylemesi hâssasından) ‘ibâretdir. 

Bunların işbu kuvve-i tazyîkiyeleri olderecedirki dışaru çıkub 

hevâya su‘ûd içun bir menfez bulamazlarsa ne kadar kalın olur ve neden 

ma‘mûl bulunur ise bulunsun bulundığı zarfın patlamasını elbette 

mûcib olurlar. Bunun bir tencere veyâhûd humbara ile tecrübesi 

mümkündür. 

Buhârın kuvvetini bildirmeğe beyân-ı sâbık kâfî isede kuvve-i 

mezbûranın mûcîb-i muhâtara olacak dereceye îsâl olunmıyarak ‘ilm u 

san‘ata tatbîken isti‘mâl olundığı hâlde bir takım fevâ’id-i kesîreyi 

müstelzim olacağı der-kâr bulunmasıyla hikmet-i tabî‘iye ‘ilm-i 

celîlinin kavâ‘id-i sâ’iresi misullü bundan dahî nev‘-i insâna bir fâ’ide 

hâsıl itmek içun isti‘mâl olunmakda olan vesâ’itin mücmelen ber-vech-

i âtî zikr u beyânına ibtidâr olunur.  

Merbût olan resmde gösterildiği vechle (b) işâretli ocak 

vâsıtasıyla içindeki su kaynadılur bir kazgân üstüne buhârı ma‘denden 

yapılmış mücevvef bir üstüvâne (v) derûnuna îsâl [42] itmek üzere bir 

borı (d) vaz‘ olundığı ve mezkûr üstüvânenin içinde tulumbalarda oldığı 
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gibi bir tokac bulundığı hâlde (dm) borusundan üstüvânenin aşağı 

tarafına ya‘nî tokacın altına gelan buhâr bâlâda zikr olunan kuvveti 

vâsıtasıyla tokacı tazyîk ider. 

Ve bu dahî sâbit olmadığı cihetle der-‘akeb yerinden oynayub 

üstüvânenin üst tarafına kadar çıkar. Ve o anda mezkûr (dm) borusı 

sedd olunub (n) musluğı açılınca üstüvânenin içindeki buhâr hârice 

çıkarak vukû‘ı melhûz olan muhâtara def‘ olunmuş olur. 

Bundan sonra tokacın üstüne gelmek üzere buhâra (dy) 

borusundan yol virilecek olur ise bunun kuvve-i tazyîkiyesi vâsıtasıyla 

mezkûr tokac aşağı toğrı sür‘atle iner. Ve anın üzerine işbu borunun 

seddiyle berâber (k) musluğunun açılması lâzımgelur.  

El-hâsıl üstüvânenin içine müte‘akiben (m) ve (y) borularından 

buhâr virilubde her def‘ada terâküm iden buhâr musluklardan dışaruya 

çıkarıldığı sûretde gâh o şiddetden ve gâh altından tazyîk olunan 

mezkûr tokac üstüvânenin içinde dâ’imâ yukârı aşağı hareket ider. 

Bu hâlde (h) sırığının bir ucı tokacın sapına diğer ucı vapur 

çarhlarında oldığı gibi bir mihvere (1) merbût farz olundığı takdîrce 

tokaçın ber vech-i meşrûh inub çıkması mezkûr ‘amûda bir hareket-i 

müstedîre virub bunun hareketi dahî kayış ve makaralar vâsıtasıyla dahâ 

başka âlâta nakl u sirâyet itdirilebileceği âşikârdır. 

Buhâr makinalarının ekserî bâlâda beyân olunan kâ‘ide-i 

‘umûmiye tevfîkan i‘mâl olunur isede ba‘zılarında tokacın her bir 

hareketi ‘akabînde buhâr dışaruya çıkarılmayub fi‘lini icrâ itdikden 

sonra içinde dâ’imâ soğuk su bulunur bir mahalle ayruca bir borı 

vâsıtasıyla îsâl olunur. Ve oraya geldikde su ile temâs ider itmez mâyi‘ 

hâline gelur. Ve bu sûretle musluklara hâcet kalmıyarak üstüvânenin içi 

tahliye kılınmış olur. 

İşbu iki dürlü makinalara ayruca birer ism virilub ibtidâları buhâr 

makinaları bu vechle iki kısma taksîm kılınurdı. Fakat şimdi bu taksîm 

mu‘teber olmayub ‘ale’l-‘umûm makinalar vech-i isti‘mâllerine 

nisbetle birincisi sâbit buhâr makinaları ve ikincisi sefâyin makinaları 

ve üçüncisi timur yollarının ateş ‘arabaları ve dördüncisi zirâ‘at âlâtı 

olmak üzere başlıca dört sınıfa münkasımdırki her birinin sûret-i terkîb 

ve isti‘mâliyle ve vakt îcâd olundığı ve ihtirâ‘ına kimler muvaffak 

oldığı âtîde beyân olunacaktır. 

(Bakiyesi sonra) Bâb-ı ‘Âlî Tercüme Otası hülefâsından Rıf‘at 

[43] 

 

(Zirâ‘at Âletlerinin Ta‘rîfi) 
Geçen def‘a va‘d olundığı vechle bu def‘a âlât-ı zirâ‘atdan ikisi 

tersîm ve mümkün mertebe kaba Türkce olarak ta‘rîf olunmuşdur. 

(Demirden Yapma Bağçevân Tarağı) 
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Bu taraklar ekin ekilan yerlerde çıkan fâ’idesiz otları ve ekin 

kalkdıkdan sonra tarlada kalan kök ve sapları toplamak üzere kullanılur. 

Samanın dahî döğen sürilub kesildikden sonra bunlarla 

toplanması pek kolaydır. İki küçük bârgîre yâhûd bir çift sığıra 

çekdirilur. 

Kullanılmaları pek kolay oldığından başka bunlarla az vakde çok 

yer temizlenur. Resmde görüldiği üzere bir sırada yapılmış olan eğri 

demir okların dâ’imâ yerde turarak paslanmaması içun kullanıldğı vakt 

(s) işâretli sapı (a) işâretli demir kola ilişdirilerek oklar yukarı 

kaldırılur. 

(Ekin ve Ot Biçecek Âlet) 

Resmden anlaşılacağı üzere büyük tekerleği döndükçe yanındaki 

küçük tekerlek dahî dönerek anınla hem birbirine merbût olan (m) 

işâretli üç köşeli bıçaklar iki yana oynayarak önüne gelan ot ve ekini 

biçer ve biçilenleri dahî yine büyük tekerleğin döndürdiği (l) işâretli 

taraklar demet demet giruye alur. 

Me’mûrun ifâdesine göre bununla sâ‘atde bir İngiliz dönümi 

kadar yer biçileceği Avrupada tecrübe olundığı anlaşılıyor. 

Bu dahî bir çift bârgîre veyâ sığıra çekdirilur. Ve bir âdem (k) 

işâretli mahalde oturub yalnız başına idâre idebilur. 

 

(Lugaz) 
Bir şey’i-i latîfki zâtı sebeb-i ârâyiş-i ‘âlem ve medâr-ı hâyât-ı 

âdem olub asl u nesli pâk ve şerâfet-i zâtiyesi teslîm-kerde-i sükkân-ı 

zemîn u eflâk olarak ibtidâ-yı âferînişdenberu sergüzeşt u hikâyâtı 

yerden göğe kadar velvele-bahşâ-yı hayret ve anın terbiyetiyle iştigâl 

düşünülse hakîkaten mûcib-i medeniyet ve servet-i mülk ü millet 

olmasıyla veliyyün ni‘met-i ‘âlem dinmeğe şâyândır. 

Böyle şerâfet-i zâtiye ve havâss-ı ‘âliyeye mazhar olub her dürlü 

ta‘zîmât-ı fâ’ikâya istihkâkı Güneşden ‘ayân iken kendusune tahammül 

olunmaz hakâret ve meşakkati icrâya nev‘-i beşer bi’t-tab‘ mecbûr ve 

böyle meşâkk-ı sâmân-sûzine hakkında bâdî-i ihtirâm-mevfûr 

oldığından bidâyet-i neş’etinden hadd-i kemâle vusûlüne ve belki 

zamân-ı helâkına [44] kadar her yüzden hem mu‘azzez ve hem 

muhakkerdir. 

Hattâ kendusunın gamm-ı hasret ve sevdâsı ezher-i cihet-i 

cihânın başına püskülli belâ olub harmen-i sabr u ârâma berk-endâz u 

nâr muhabbeti sîne-güzâr bir gül-çehre-i füsun-sâz oldığı hâlde bir âfet-

i âftâb-ı tal‘atın ziyâ-yı ruhsârına dil-dâde ve şevk-ı ‘aşkıyla ‘acîb-i 

üftâde gibi bir zamân sînesi odlara yanmış ve âteş-i iftirâkdan mânend-

i hasta-i nevmîd-i hayât benzeri sâb sarı olmuş ve tâbanlu mevc-i mihen 

u meşakkate talmış ve derd-i nihânîsine çâre bulmak içun her renge 
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boyanmış ve bir zamân dahî tağlar başında misâl-i Mecnûn rûz-i gârın 

önüne düşüb tâvus gibi dil-şikârâne hirâm ve gâh serdâb-ı i‘tikâfda 

ârâm ve gâh kemâl-i tarâvetle ‘arz-ı cemâl ile âlemi şîrîn-kâm iderek 

manend-i deryâ hübûb-ı sabâ-yı meşk-i peymâdan lücce-i pezîrâ-yı 

hüsn endâm olmakda oldığı ve rûy-i dil-ârâmına nazar iden gürisne-

çeşmâne vuslatını münşerihu’l-bâl ve bunca hakâret gördiği hâlde zihî 

asâletki yine insân uğurına itlâf-ı vücûd eylemekde bulundığı der-kâr 

ve bunun ahvâline değil zemîn âsumân bile magmûm olarak eşk-nisâr-

ı hayf oldukça kendusı kat‘ân esef itmeyub ibrâz-ı rûy-ı şetâret 

idegeldiği âşikârdır. 

Fakat ne çâreki hasbu’l-ıktizâ şîve-i kader u kazâ-i perdekeş-i 

idrâk u zekâsı olarak hâhiş u iştiyâk-ı dil-dâr-ı cefâ-kârı nâçâr şeytâna 

tâbi‘ ve hidmet-güzâr idub ana şebîke-i desîse olmasıyla mücâzât bu 

kadar sademât-ı dehrden âzürde mizâc ve pek çok il yumruğı yiyub ve 

haylice pâmâl olub rehin-i iz‘âc olmuş ve feleğin nîce nîce dolab-ı 

felâketinden geçerek kerem u serd-i ‘âlemi görmüş geçurmuş. 

Hâsıl-ı kelâm mütelevvinu’l-mizâc oldığından her boyandığı 

rengin zâtına mahsûs olan hâl ile gâh mu‘azzezen ve gâh muhakkerân 

başı derdlere yandığı ve na‘îm-i vatanından mehcûr oldığı cümlenin 

müsellimidir. 

İşte burası garîbdirki her vâdîde boyanmadığı renk ve çekmediği 

meşâkk u renc kalmadığı ve şeytâna bile sermâye-i ihtiyâl oldığı hâlde 

nihâyetu’l-emr yüzinun ağıyla ‘arz-ı ruhsâr-ı ‘âlem-i nâ-pâyidâr 

eylemekde oldığından hâl u şân-ı ibtidâ ve intihâsı mûcib-i basîret-i 

ûlî’l-ebsâr ve posgâh-ı leb-i ta‘zîm-i kibâr ve sigâr olmasıyla ol şûh-ı 

dil-nüvâzın be-hulûsu-l-kalb kemend-i kâkülüne giriftâr oldığımı ve 

zâtını kendime ve belki âlemlere mâbihi’l-hayât bildiğimi inkâr 

idemem. 

Mektûbî-i Hâriciye hulefâsından Hâlit 

 

(Husûf-ı Küllî) 
İşbu bin ikiyüz yetmiş tokuz senesi mâh-ı Zi’l-Hiccesinin on 

beşinci ve Mayıs-ı Rûmînin [45] yigirmi birinci Salı gîcesi husûf-ı küllî 

vukû‘bularak (üç sâ‘at on tokuz dakîka elli dört sâniye) kadar imtidâd 

ideceği ber-muktezâ-yı fenn tebeyyün itmiş ve bunun merbût varakada 

olan eşkâliyle zîrde muharrer ahvâli Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne 

etibbâsından Kuleli Hastahânesi tabîb-i sânîsi kâ’imimakâm ‘izzetlu 

Mahmûd Beg Efendî tarafından tersîm ve hisâb olunub müneccimbâşı 

fazîletlu ‘Osmân Sâ’ib Efendi Hazretleri cânibinden dahî tasdîk 

kılınmışdır. 
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(Evkât-ı Husûf-ı Küllî) 

 
Sâ‘at Dakîka Sâniye 

3 14 25 Kamerin şibh-i zılle duhûli 

4 11 55 Bed’-i husûf 

5 18 55 Bed’-i meks-i husûf 

5 51 49 Vasat-ı husûf 

5 54 49 Bedr 

6 24 49 Bed’-i incilâ-yı Kamer 

7 31 49 Temâm-ı incilâ-yı Kamer 

8 29 19 Kamerin şibh-i zılldan hurûcı 

3 19 54 Müddet-i husûf 

 

Hey’et-i Husûf-ı Küllî 

 
Sâ‘at Dakîka Numero 

4 32 1 

4 52 2 

5 12 3 

5 52 4 

6 32 5 

6 52 6 

7 12 7 

 

(Mikyâs-ı Hareket-i yeksâ‘a[t]-ı sebk-ı Kamer) 

20          30          40 

 

(Küsûf ve Husûf Hakkında Ma‘lûmât) 
Tûl-ı semâda farz olunan üçyüz altmış dereceyi Şems bir sene-i 

kâmilede geçerek erbâb-ı fenn-i hey’etin (nokta-i sıfr) ‘add itdiği ibtidâ-

yı hamele hulûl iderki bu zamâna Nevrûz ıtlâk olunur. Kamer ise bu 

derecâtı yigirmi sekiz ve yigirmi tokuz günde kat‘ ider. Ve her bir 

devresinde Şemse mukârin olurki bugünün ferdâsı şuhûr-ı Ârabînin 

ibtidâsı i ‘tibâr olunur. Çünkü hilâlin rû’yeti ‘alâ kavli’l-müte’ahhirîn 

Şemsden derece-i tebâ‘üdine mevkûfdur. 

Kevâkib-i sâ’irenin Şemsle kırânına (ihtirâk) ve Kamerin 

kırânına (ictimâ‘) dirler. Ve Kamer ayın evâsıtında temâm Şemsin 

mukâbelesine gelerek [46] zâten muzlim iken kâmilen iktibâs-ı ziyâ ile 

bedr olur. Buna dahî (istikbâl) ta‘bîr iderler. 

Neyyireyn ve kevâkib-i sâ’irenin seyr eylediği hatt üzerinde 

birbirine mukâbil iki nokta vardır. Bunlar sâ’ir kevâkibin hareket-i 

hâssalarıyla feleklerinde garbdan şarka seyrlerinin ‘aksi olarak şarkdan 
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garba giderler. Ve bir burcı bir buçuk senede kat‘ ile on sekiz senede 

feleği temâmıyla devr iderek yine bulundığı dereceye gelurler. 

Şems senede bu noktaların her birinden bir kere murûr ider. Bu 

noktalarda iken Kamer ile birer defa mukâbele ve birer kere dahî 

mukârene ider. Ve bu mukâbele veyâhûd mukârenede Şemsin ‘ukde-i 

re’si veyâ zeneb ile beynlerindeki bu‘d on iki dereceden az oldığı 

takdîrde ihtimâl sûretiyle ve altı dereceden nâkıs olur ise ‘ale’l-ıtlâk 

husûf veyâ küsûf vukû‘ bulur. 

Bunların sebebi bahsine gelince neyyir[ey]nde ‘ukadeteynin 

birinde ictimâ‘ itdiği vakt kurs-ı Kamer Şems ile arz beynine haylûlet 

iderek Âftâbın âleme neşr itdiği ziyaya mâni‘ olurki küsûf bundan 

‘ibâretdir. 

Ve ber vech-i meşrûh neyyireynin ictimâ‘ından hâsıl olması 

cihetiyle dâ’imâ vukû‘ı ay evâhirine tesâdüf ider. 

Ve kezalik neyyireynin her biri ‘ukdeteynin birinde olarak 

yekdiğerine temâmıyla mukâbil olunca arz beynlerine hâ’il olarak 

Kamer istifâza-i nûr idemamesi mülâbesesiyle hey’et-i zâ’iye üzere 

siyâh görinurki husûf ıtlâk olunan dahî Kamerin bu hâlidir. 

Husûf ve küsûfun kangı sâ‘atde vukû‘ bulacağı ve ne taraflardan 

görineceği ve bir mahalden ne mıkdâr müşâhede kılınabileceği hisâb-ı 

hendese ve hey’et ile ma‘lûm olur. 

Kevâkib-i sâ’irenin dahî husûf veyâhûd kusûfı vardırki hisâb 

olunarak vakt-i mu‘ayyeni bulundığı ve fevka’l-arz oldığı hâlde 

beklenilse müşâhede olunur. 

 

(Vecîbe) 
Mecmû‘a-i Fünûnun ibtidâ-yı Zi’l-Ka‘dede zuhûr iden Ramazân 

târîhli nüshasında mütercim-i evvel ‘izzetlı Münîf Efendînin bizim 

Mir’ât hakkında yazdığı sözler görüldi. 

Mûmâ ileyh risâlemizi görmamış kıyâs itsek kullandığı lisân-ı 

istihfâf birinci nüshamızda muharrer olan ba‘z mevâddın kendi efkârına 

tokundığına nâtık gibi göriniyor. Görmüş disek ahlâk-ı mazbûtasına 

[47] ve Mecmû‘a-i ‘İber-i İntibâh hakkında müşâhede olunan şiddet-i 

tecâvüzüne nazaran bu misillü âsârın muhâkeme-i ahvâliyle 

‘allâmelenması hiç me’mûl olunamaz. 

Hakîkat-i hâlde dahî böyle resâ’ilin muhâkeme ve tedkîkı ta‘rîz 

ve takbîhe mübtenî bile olsa yine bir iki ay evvel açılan sergiyi 

görmamış âdem kalmadıktan sonra guşâd olunacağını haber virmekden 

ehven olur.  

Hele Efendî Hazretlerine sorulsa risâlemizin Mecmû‘a-i ‘İber-i 

İntibâha olan hakâretden mu‘âf tutulmasını dahî bir ‘inâyet ‘add iderler. 
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Galibâ bu revişler neşr-i ma‘ârife olan şiddet-i arzu ve iştiyâkdan neş’et 

idiyor. 

Hattâ ‘umûm dersleri hakkında yazdığı makâlenin te’sîriyle 

‘atufetlu Ahmed Vefîk Paşa Efendî Hazretlerinin dersinden cümle ile 

berâber kendisinin bile mahrûm oldığı bunı mûeyyid olabilur zann 

ideriz. 

Fakat ‘acebâ bu makâle dersin yerini tutabilurmi ve ta‘tîle sebeb 

olan zât böyle bir ders okudabilurmı işte buraları câ-yı sû’âldir. 

Ve şu kaziye muhakkakdırki bu dersin istimâ‘ına çalışsa idi hiç 

omazsa Prut vak‘asından sonra Köprili Mehmed Paşayı mezârdan 

kaldırub Kara Tağlıları terbiyeye gönderdiğini anlayabilur idi. 

Biz ise Efendînin hüsn-i kabûlüne mazhar olamamakda müşârün 

ileyh Ahmed Vefîk Efendî Hazretlerine pey-rev oldığımızdan tolayı 

mübâhî ve müftehiriz. Mûmâ ileyh dahî neşr-i ma‘ârif yolunda 

meydâna gelan himmet u hidmetlere gösterdiği mukâbele ile fahr 

idebilur. 

 

(İhtâr) 
(Mûmâ ileyhin Mecmû‘a-i Fünûna derç itdiği şeyler zanniyât ve 

vakâyi‘-i ‘âdiyeden ‘ibâret oldığından kendisine cevâb kaydında 

bulunmaklığımız mecmû‘a-i mezkûranın esâsına muvâfık olmak üzere 

neşr u fünûna himmet buyuran zevât-ı kirâm hazerâtına kat‘ân 

tokunmaz). 

(Mevâdd-ı Münderice) 

 
Esbâb-ı Servet Refîk 

Roma Târîhi Muhâkemenâmesi 

Tercümesi 

Kemâl Beg 

Buhâra Dâ’ir Ma‘lûmât Ahmed Rıf‘at Beg 

Zirâ‘at Âletlerinin Ta‘rîfi Refîk 

Buhâr ve Zirâ‘at Aletlerinin Resmleri - 

Lûgaz Hâlet Beg 

Husûf-ı Küllî ve Eşkâli - 

Küsûf ve Husûf Hakkında Ma‘lûmât Bir Zât Cânibinden 

Vecîbe Refîk 

Sergi-i ‘Osmânî Derûnunun Kapusundan 

Görünüşi 

- 
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4. MİR’ÂT SADELEŞTİRME BÖLÜMÜ  

 

 
 

4.1. MİR’ÂT BİRİNCİ SAYI 

Sayı 1 Yıl 1 Ramazan 

İstanbul 

(Tercümân-ı Ahvâl Matbaası’nda Basılmıştır) 

Şubat 1863 

 

İçindekiler 
Sunuş   Uygarlığın Temeli 

Zenginlik Araçları Edebî Yazılar 

Şiirler Bulmaca 

Osmanlı Sergi 

Yönergesinin Özeti   

Osmanlı Sergisinden 

Harita ve Resimler 

[1] 

 

(Sunuş) 
Bilimler ve sanayiye (sanâyi‘) ilişkin konularla, bunların 

uygulamalarına yönelik teknolojik araç, gereç, yapılar vb. ile ilgili 

resimleri içerecek şekilde, şimdilik her Arabî ayın başında çıkarılmak 

üzere bir derginin (risâle) basılıp yayınlaması arzu olununca, şu içinde 

bulunduğumuz yılın Ramazan ayının birinci günü (gurre) adına Mir’ât 

denilen bu derginin ilk sayısı çıkarılmıştır. (Başarı en güzel yoldaş olan 

Allah’tandır).   

Refîk. 
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(Uygarlığın Temeli) (Esâs-ı Medeniyet) 
Bilgili ve erdemli kişilerin çok iyi bildiği gibi, toplumun 

(cem‘iyet-i beşeriye) sürekli bolluk ve mutluluk durumunda bulunması 

demek olan uygarlığın temeli, genel düzenin sağlamlığıdır (hüsn-i 

tertîb-i ‘umûmiye). Çünkü uygarlığın doğası gereğince, bu durumda 

bulunan topluluklar (halk), az çok sahip olacağı serbestliği, ticaret ve 

bilgi birikimiyle, kötü davranışlarda kullanabileceğinden, bundan 

korunup sakınmaları mutlaka ahlakın düzeltilmesine (tezhîb-i ahlâk) 

bağlı bulunduğundan, iyi ve sağlam düzenin (hüsn-i tertîb) uygarlığın 

temeli olduğu açıktır. [2] 

Bir zamanlar ahlakın düzeltilmesinin bilgi ve erdemle (‘ilm u 

ma‘rifet) mümkün olacağı sanılmışsa da böyle olmamalıdır. Gerçekten 

bilgi uygarlığın can damarıdır (mâ bihi’l-hayât-ı medeniyet). Ancak 

ahlak temizliğini sağlayacak tek neden (sebeb-i müstakîl) değildir.  

Çünkü iyi ve kötüyü bilmek, mutlaka aklı kullanarak her şeyi 

yakından bilmek, kullanmak ve uygulamaktır. Ancak insanlar (nev‘i- 

beşer) da çoğunlukla davranışlarında kötülüğe eğilimlidirler. Bu 

açıdan, özellikle bir takım bilgi ve bilimlere [sahip] insanların, 

ahlaklarının kötülük derecesine bağlı olarak, bozgunculuk ve kötülüğe 

yönelebilecekleri gibi, bir kere ahlakı bozulmuş bir insanın da bilgi ve 

erdemini, ülkesi ve toplumunun bozguna uğraması için harcamaktan 

kendisini alamadığı ve alamayacağı da, sayısız deneyimlerle 

kanıtlamıştır. 

Gerçekten büyük bozgunculuklara yol açmakla ünlenmiş 

kişilerin çoğu, bilgili ve erdemli kişiler arasından çıkmıştır. Örneğin bir 

sahtekâr, oymacılık ya da matbaacılık bilgilerini (fenn) bilmez ve 

bunları bilen kötü ahlaklı birinin yardımına başvurmaz ise nasıl 

sahtekârlık yapabilir. Dine ya da devlete zarar verebilecek kitap ve 

dergi çıkaran yazar, sapkınlaştıracağı toplumun (millet) dilini ve 

geleneğini bilmez veya toplumun bireylerini bir yolla açgözlüleştirerek 

bu şekilde kötülüğe aracı olmayı başaramazsa, bu kötü amacını başka 

hangi şekilde gerçekleştirebilir?  

Kısacası, ahlakını düzeltmeye çalışmayan kişilerin, bilgi ve 

erdem bakımından geliştikçe, içinde yaşadıkları ülkenin güvenlik ve 

huzurunu bozdukları ve [o ülkedeki] mahkeme ve güvenlik ihtiyacının 

bundan kaynaklandığı kabul edilmiştir. Dolayısıyla bir ülkedeki 

mahkemelerin sayısı, kötü ahlaklı kişilerin çokluk ve azlığının yanı sıra 

genel düzenin sağlamlığı ve bozukluğu (terakkî ve tedennî) için de 

güvenilir bir ölçüt (mikyâs-ı sahîh) olabilir. 

Bu görüşümüzü günümüz medeniyetiyle de kanıtlayabiliriz. 

Çünkü yalnız bilgi ve erdem, özlenen bir düzeni sağlayabilseydi, bilgi 

ve bilimlerin en çok ileri olduğu kentlerde, edepsiz ve sefih 
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ahlaksızların çok az bulunması, dolayısıyla güvenlik ihtiyacının da az 

olması gerekirdi. Oysa başka bölgelerden daha fazladır. 

Halkı güzel ahlakla ahlaklanmış bir ülkede ise, (tüm insan 

bireyleri arasında, güvenlik ve huzurun sürekli iyileşmesini sağlayan 

hak ve ödevden) ödeve (vazîfe) insanların tümüyle uyması için bir 

takım uyulması zorunlu araçlar bulmaya gerek kalmaz. Yani belirli bir 

yerde ve durumda bulunan toplumlar, bağlı oldukları yönetimce 

kendilerine yüklenen görevleri, övgüye değer ahlaklarının etkisiyle, 

güzel doğaları gereği yerine getirirler. 

(Ancak bu görevlere karşılık olarak, insanlar arasında hukukun 

yerleşmesini sağlayan yasaların (kânûn), ülkeyi şeklen güzel koruması 

yani zengin, fakir, yaşlı, genç, herkese ayrıcalıksız biçimde 

uygulanması en önemli şarttır. Çünkü tıpkı barutun çok az bir kısmının 

tutuşmasının tümünün ateş almasına yol açması gibi, yasalar da son 

derece önemsiz bir konuda doğru uygulanmadığında tümüyle 

hükümsüz sayılacağından ve daha sonra görünüşte uygulanmasına 

devam edilse bile halkın gözünde [3] etkisi kalmayacağından bu 

durumun güzel ahlaklı kişileri de ödeve uymamaya (vazîfesizliğe) 

zorlayacağında kuşku yoktur. 

Gelelim eğitime (terbiyet), bu eğitim konusunun iki yönü vardır. 

Birincisi devlete ait olan yönüdür. Bunun özeti iyi davranışlar (âdâb) 

ve güzel ahlakın (hüsn-i ahlâk), tüm ülkenin geleneklerinden sayılıp 

güzelce korunması ve herkesin gerçek amacı olması için, genel ahlakı 

saflaştıracak (tasfiye-i ahlâk-ı ‘umûmiye) nedenlerin oluşturulması 

demektir. Bu da bir yandan güzel ahlakı yaymak diğer taraftan da kötü 

davranışlarda bulunanların uygulanabilir ılımlı bir yasa çerçevesinde 

cezalandırılmasına dayanır. 

İkincisi toplumun bireylerine yönelik olandır. Bunun özü de her 

bireyin öncelikle dinsel temelini (esâs-ı diyânet) sağlamlaştırması, 

sonra da onur ve namusunu korumanın gereklerini yerine getirmesidir. 

Bunları sağlamak içinse, konuyu iyi bilenlerden dinsel ve edebî bilgiler 

öğrenmeli; her zaman temiz inanca, söz ve davranışlarında tam 

anlamıyla dengeli ve doğru olma alışkanlığına sahip bilgili ve erdemli 

kişilerle yakınlık kurup arkadaşlık etmeli; böyle olmayanların bizi karşı 

karşıya bırakacakları belalardan sakınıp uzak durmalıdır. 

İşte her birey için bu söylenenlere uymanın [sorumluluğu], 

çocukluk döneminde baba, akrabalar, komşular ve hatta tüm topluma 

ait iken, sözü edilen dönemden sonra da bu sayılanlarla birlikte 

kendisine aittir. 

[Sorumluluk] tüm toplum bireylerine aittir demenin anlamı 

açıkça, diğerleri gibi toplumun bir üyesi olan çocuğun korunup 

kollanmasının yanı sıra uygunsuz durumlardan uzaklaştırılıp iyi 
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eğitilmesi için gerekli nedenlerin elden geldiğince sağlanmasının da 

toplumdaki bireylerin görevi olmasıdır. [4] 

 

Zenginlik Araçları (Esbâb-ı Servet) 

Kâmil adında bir bilgin (zû-fünûn) ile Âkil adında zeki 

görünümlü (zekâ-nümûn) bir çocuk arasında toplumsal zenginlik yolları 

hakkında düzenlenmiş bir karşılıklı konuşmadır. 

Âkil: Geçenlerde uygar toplumların (milel-i mütemeddine) 

zenginleşme yollarına ilişkin bir konuşma geçmişti. İşte bu gün bu 

konuda, öncelikle zenginlik (servet) ve yoksulluğu (fakr) tanımlayarak 

bazı açıklamalar yapmanızı rica ediyorum. 

Kâmil: Günümüz uygarlığının [ulaştığı] genel özellikler (ahvâl-i 

‘umûmiye) gereğince uluslararası zenginlik (beyne’l-milel servet), bir 

toplumun bütün bireyleri mevcut bilim ve sanayi alanlarında (ma‘ârif 

ve sanâyi‘) sürekli ilerlerken yönetim şeklinin (hey’et-i idâre) de ticaret 

yol ve yöntemlerini kolaylaştırıp çoğaltması ve böylece tarım ve sanayi 

ürünlerinin (mahsûlât-ı arziye ve sanâ‘iye) diğer toplumlar arasında 

güvenilir ve aranılır olmasıdır. Bununla birlikte her uygar toplum bazı 

gereksinimlerini diğer ülkelerden getirip karşıladığından böyle bir 

toplumun dışsatımının dışalımını geçmesi veya hiç olmazsa eşit olması 

en önemli koşuldur. 

Yoksulluk ve yoksunluk da bunun tersidir. Hatta bir toplumun 

bireyleri, bilim ve sanayiden uzak olmakla birlikte, her nasılsa pek çok 

mala sahip olsalar bile, o toplum yine yoksul ve yoksun bir duruma 

düşmekten kurtulamaz. Çünkü bu durumda yeryüzünde bulunan altının 

beşte dördü, Amerika’nın keşfiyle ortaya çıkan madenlerden elde 

edilerek, hemen tamamı İspanyolların eline geçmiş olduğu halde, 

İspanya’da bilimler (fünûn) ve sanayinin bulunmaması nedeniyle, pek 

çoğu kısa zaman içinde halkı sanatlarda becerili (erbâb-ı san‘at) 

ülkelerin eline geçti. Bunlar daha sonra kendilerini biraz toparlamamış 

ve işleri Amerika gelirlerine kalmış olsaydı Dünya’da İspanya adı 

kalmazdı. 

Âkil: Bunca mal mülkün ellerinden çıkması sadece bu nedenden 

midir yoksa başka nedenler de var mıdır? 

Kâmil: Birinci neden budur. Ancak buna yol açıp yardım eden 

başka nedenler de vardır. Şöyle ki İspanyalılar gerçekte çok düşük 

kavrayış ve yetenek düzeyine sahiptirler. Bağımsızlıklarını 

kazanmadan önce uzun süre birbirini izleyen savaşlar sırasında ülkeleri 

harap olup çok can kaybı vermelerine rağmen böyle daha önce benzeri 

görülmemiş bir zenginliğe kavuşunca bunu güzel bir biçimde 

harcamaya özen göstermemişlerdir. Belki böyle doğallıkla tükenecek 
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zenginlik ve bolluğa tükenmez gözüyle baktıklarından bu durum tarım 

ve sanatları (zırâ‘at ve san‘at) tümüyle göz ardı etmelerine yol açmıştır. 

Ayrıca böyle bir durumda bulunan halkın doğallıkla içine 

düşeceği zevk u safa hayatı İspanya’da aşırı biçimde benimsendiğinden 

bunca zenginlik (emvâl) [5] ve varlık (eşyâ) İngiltere ve İtalya gibi halkı 

o zamanlar bile sanatlar (san‘at) ve ticaretle uğraşan yerlere gitmiştir. 

Sonra gelen İspanyalılar ise, yalnızca öncekilerin son sınırına 

vardırdıkları bencil hazcı hayat tarzına ümitsiz bir özlem duymakla 

yetinmişler yani fırsat bulamayan günahkârlar gibi ne keyif sürebilmiş 

ne de sanatları (san‘at) geliştirip özendirebilmişlerdir. 

Âkil: Bunlar galiba Endülüslülerle yapılan savaşlardı; efendim 

her ne kadar konumuz bu değilse de bu savaşların nedenleri ve sonuçları 

hakkında kısaca bilgi verseniz. 

Kâmil: Böyle bir konu içinde başka bir konuya geçmek 

kararsızlıktır. Ancak bu konu da önemli olduğundan kısaca açıklayarak 

asıl konumuza geçelim. 

Müslümanlığın (dîn-i mübîn-i Muhammedî) ilk yayılma 

zamanlarında büyük sahabeler sadece dinin yüceltilmesi (i‘lâ-i 

kelimetullah) için savaşmak (gazâ) amacıyla her tarafa gitmiş 

olduklarından sözü edilenlerden Afrika kıtasına gelenler de 

Trablusgarp, Tunus, Cezayir ve Fas (Merâkeş) taraflarını ele 

geçirdikten sonra Hicret’in birinci yüzyılının sonlarında İspanya’ya 

geçerek kısa süre içinde her yerini fethettiler. Hatta birkaç kez de Fransa 

ülkesinin yarısına kadar gittiler. 

Bunların egemenlik yüzyıllarında bilimler ve bilgiler (‘ulûm ve 

ma‘ârif) olabildiğince ilerleyip Endülüs (dâ’ire-i hukûmetleri) 

dünyanın eğitim merkezi (merkez-i terbiyet-i ‘âlem) oldu. Ancak 

bunlar, güçlü zamanlarında, çıkması zor bazı yüksek dağların 

merhametine sığınmış Hıristiyanların durumlarına aldırmamışlar, 

zamanla huzur, rahat ve keyfe düşkünlük aralarında genel anlayış haline 

gelince eski gayretleri kalmamış olduğundan sonunda devletleri küçük 

beyliklere (tevâ’if-i mülûk) bölünmüştür. Daha sonra bu beylikler 

(umerâ) arasına da bozgunculuk ve rekabet girip şiddetlenenince, ötede 

beride fırsat gözleyen Hıristiyanlar durumdan gerektiği gibi 

yararlanarak, bir taraftan halkı (re‘âyâ) saptırıp diğer taraftan 

Müslüman yöneticileri (umerâ-yı islâmiye) aldatarak Müslümanların 

elindeki bölgelere saldırmaya başladılar. 

Yöneticilerin Hıristiyanlara karşı uyanık olması gerekirken, bunu 

hiçbir zaman akıllarına getirmeyerek, her eyaletin beyi benlik 

düşüncesiyle (teferrüd efkârı) diğerlerini yok etmek isteğiyle 

çabalamayı alışkanlık haline getirmiş hatta bazıları bunun için ara sıra 

Hıristiyanlardan bile yardım istemiştir. 
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İşte özetle bu gibi durumlar sonucu cesarete gelen halk da isyan 

bayrağını çekince, yapılan pek çok savaşın ardından Müslümanlar türlü 

türlü hakarete uğramışlar, çok az bir kısmı bin bir eziyet ve sıkıntıyla 

Cezayir taraflarına geçebilmiş, sonunda İspanya ülkesinde Müslüman 

adı dahi kalmamıştır.  

Âkil: Allah bilir ya bu anlattıklarınız beni çok fazla etkiledi! 

Kâmil: Gerçekten öyledir ancak böyle geçmiş olaylara 

üzülmenin [6] ve etkilenmenin ne yararı olur? Bizim için asıl gerekli 

olan Endülüs Müslümanlarının durumlarından ders çıkarmaktır. Ama 

şimdi esas konumuzla ilgili bir şüpheniz varsa o konuyu açıklayalım. 

Âkil: Evet efendim, her ne kadar biraz önceki genel tanımınız 

gereği asıl dikkat edilmesi gereken dışalımlar ve dışsatımlar dengesi 

(muvâzene-i idhâlât ve ihrâcât) ise de günümüzde gereksinimleri fazla 

olan toplumlar [az] olanlardan zengindirler. Örneğin Avrupalılar ve 

özellikle İngilizler ülkelerinde gereksinim duydukları hububat, yiyecek 

ve benzeri maddeleri neredeyse tümüyle dış ülkelerden almak zorunda 

kaldıkları halde diğer toplumlardan zengindirler. Buna göre 

gereksinimleri az olan toplumlar daha zengin olmalıdırlar. 

Kâmil: Öyle değildir. Çünkü bunların gereksinimi ham madde 

(hâm eşyâ) olup, sanayileşmeyle birlikte (fabrikaların icâdındanberu) 

bireyleri bilgili ve sanatkâr (erbâb-ı san‘at ve ma‘rîfet) olan bir 

toplumun ham madde gereksiniminin artması zenginliğinin artmasına 

yol açmaktadır. 

Her ne kadar ham madde alımı da dışalım ise de işlendikten sonra 

(ba‘del- i‘mâl) bunun yarısının bile yurt dışına satışından üç dört kat 

fazla gelir kazanılacağından, tümüyle dışsatım olduğu söylenebilir. 

Örneğin İngilizler, hububat, yiyecek, pamuk, ipek ve benzeri tür ham 

maddeleri Osmanlı (Memâlik-i Mahrûsa) ve diğer ülkelerden satın 

almaktadırlar. Fakat buradan işlenmemiş olarak (kabasını) yirmi kuruşa 

aldıkları pamuğu ülkelerinde dokuyup üretim yaptıktan sonra tekrar 

buraya getirerek iki üç yüz kuruşa kadar satmaktadırlar ki her tür 

ürünlerini bununla kıyaslamak olanaklıdır. 

İşte bunlardan dolayı İngilizler ve diğer bazı Avrupalıların 

gereksinimleriyle zenginlikleri birlikte artar. Hatta İngiliz dergilerinin 

(jurnal) birinde görülmüş olan şu tablodan (pusula) bile kar ve 

kazançları (temettu‘) anlaşılır. 

 

                                                                      Kese 

Savaştan önce Amerika’dan İngiltere’ye her yıl getirilen 

pamuğun fiyatı  

7 500 000 

Bu pamuğun işlendikten sonraki toplam değeri  22 500 000 
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Âkil: Bundan sanayi ve ticaret (sınâ‘at ve ticâret) konularında en 

gelişmiş ülkenin İngiltere olduğu anlaşılıyor. Ancak bir toplumun kendi 

ticaret mallarını (mülkî emti‘a) yabancı ülkelerde özendirmesi kaliteli 

(temeyyüz) ve ucuz üretebilmesine bağlı olduğundan İngilizler bunu 

nasıl başarabildiler? 

Kâmil: Bu konuda başlıca beş neden olduğu söylenebilir. 

Birincisi geçmiş zamanlarda İngiltere ülkelerinde, başka ülkelerden 

gelen ürünlere (eşyâ-yı ma‘mûle) devletçe yani toplumca hiçbir biçimde 

özenilmemiş ve bu tavır zamanla ülkelerinde bir yasa sayılmaya 

başlanmıştır. Bu engelleyici tavır (keyfiyet-i mâni‘â) da hem halkı bir 

meslek öğrenmek (icrâ-yı san‘at) zorunda bırakmış hem de doğal 

olarak yabancı malların (emti‘a-i ecnebiye) kullanımını [7] gözlerinde 

değersiz bir duruma düşürmüştür. 

Âkil: Fakat bu tutumları şimdilerde değişmiş olmalıdır. Çünkü 

geçenlerde İngilizlerin Fransızlarla imzalamış oldukları ticaret 

anlaşmasının (ticâret ‘ahid-nâmesi) maddeleri gereğince iki tarafın 

birbirinin ürün ve üretimlerini (mahsûlât ve ma‘mûlât) ülkelerine ithal 

edilebilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca başka ülkelerden gelen 

maddelerin alımına da izin verildiği söylenmektedir. 

Kâmil: Gerçekten sözünü edilen tavır (usûl-i mezkûra) şimdi 

görünüşte geçerli değilse de İngiltere’de sanayi ürünlerinin (mahsûlât-

ı sanâ‘iye) dışalım ve satımı, tıpkı İstanbul’dan Sivas’a götürülen 

buğday ticaretinden kâr beklentisi gibi olup alım-satımı çok az 

olacaktır. Bu nedenle anlaşmanın iki tarafın bir yıllık dışalımını yani 

İngilizlerin Fransa’ya ve Fransızların İngiltere’ye taşıdıkları ürünleri 

dengelenmesine rağmen, İngiltere’ye16 satılanlar (nakl olanlar) elbette 

fazla olacağından bu anlaşmadan İngilizler daha fazla 

yararlanacaklardır. 

Diğer ülkelerden dışalım yapılan ürünler konusuna gelince, 

İngilizler bir süreden beri, mali dengelerini (muvâzene-i mâliye) 

koruyucu bir takım kurallara bağlı kalmak koşuluyla, her yerden gelen 

ürünlerin ülkeye girmesine izin veriyorlar. Sözgelimi tarım ürünleri 

(zahîre), pamuk, yün ve benzeri türde gereksinim duydukları ham 

maddelerden kesinlikle gümrük vergisi (gümrük resmi) almazlar. 

İşlenmiş ürünlerden (eşyâ-yı ma‘mûle) ise, bazen yüz kuruşluk bir 

üründen birkaç yüz kuruşluk vergi (resm) alınmasında olduğu gibi, 

istedikleri oranda vergi alırlar. Aynı şekilde ham maddeler içinde de 

tütün, alkol ürünleri, afyon ve benzeri gibi zorunlu gereksinimlerden 

(hevâyic-i zarûriye) sayılmayan maddelerden çok aşırı vergi alırlar. Öte 

yandan, kendi dışsatım ürünlerinden hiçbir vergi almadıkları gibi, kâğıt 

 
16 Fransa’ya olmalıydı [Hazırlayan]. 
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ve hazır giyim (dikilmiş elbise) benzeri bazı ürünlerin dışsatımını 

yapanlara gümrük dairelerinde yüzde yirmi oranında dışsatım teşviki 

(i‘âne) uygulanageldiği çok bilinen bir durumdur.  

Âkil: Bu konudaki kuşkularımı giderdiğiniz için çok teşekkür 

etmekle birlikte az önce sözünü ettiğiniz nedenleri tamamlamanızı 

diliyorum. 

Kâmil: Sözü edilen nedenlerin ikincisi şudur; İngilizler bilim ve 

sanayi (fünûn ve sanâyi‘) alanında ilerlemeye Avrupalıların tümünden 

önce başlamış olduklarından zamanla buhar gücünü (vapur kuvveti) 

keşfederek bu gücü doğallıkla diğer toplumlardan daha önce üretimde 

yararlı biçimde kullanmaya başlayıp [hatta bunun] çeşit çeşit 

kolaylaştırıcı yollarını da buldular. 

Ardından bunları da geliştirerek masrafı az, gücü büyük 

makinalar icat ettiler. Hâlâ bunların daha güzel ve daha iyisini 

aramaktadırlar. Bu tür buluşlar yapıp sınaması için gerekli maddi 

olanaklardan yoksun olanlar da karamsarlığa düşmemektedirler. Çünkü 

durumu devlete bildirdiklerinde, devlet bunların buluşlarının işe 

yaradığını sınayıp iddialarının doğruluğunu kanıtlamalarına olanak 

tanır. [8] Buluşlarının işe yararlık düzeyine (derece-i makbûliyet) göre 

ödüllendirilirler. Bu da buluş yapmak (i‘mâl-i efkâr) konusunda 

yetenekli kişileri isteklendirip gayretlendirdiğinden artık arada sırada 

görülen buluşlar devri geçmiş ve günümüzde kullanılan araç ve 

gereçlerin üretimleri o denli kolaylaşmıştır ki bir insanın on saatte 

yapacağı ürün iki dakikada üretilmektedir. Öyle ki yalnız İngiltere 

fabrikalarının ürünleri yeryüzünde yaşayanların yaklaşık olarak dörtte 

birine yetecek miktardadır. 

Âkil: Bu fabrikaların tümü devletin midir yoksa bazı kişilerin 

fabrikaları da var mıdır ve nasıl işletilmektedirler? 

Kâmil: Fabrikaların neredeyse tamamı [üyeleri] halktan (âhâlî) 

olan şirketlere aittir. Bu konuya ve fabrikaların işletiliş biçimlerine 

ilişkin bilgileri ve değerlendirmelerimi inşallah daha sonra açıklarım.  

Sözü edilen nedenlerin üçüncüsüne gelince, [bu, İngilizlerin] 

sürekli olarak dünyanın her yerinde üretilen ürünleri bulup inceleyerek 

bunların İngiltere’de daha güzel ve daha kaliteli (ehven) biçimde 

üretilmesine çalışmalarıdır. 

Âkil: Bunları nasıl bulup incelerler? 

Kâmil: [Bunun için] özel [yetiştirilmiş] görevlilerinden başka 

bütün ülkelerde bulunan kons[olosluk]ları vardır. [Ayrıca] tüccarları ve 

turistleri (züvvâr) böyle şeylerde özel görevli gibi davrandıklarından 

bulundukları ülkenin her halini İngiltere’ye bildirdikleri (iş‘âr) gibi 

dönüşlerinde de edindikleri bilgileri anlattıkları pek çok kitap bastırıp 

yayınlarlar. 
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Ayrıca 1852 ve 186117 yıllarında Londra’da büyük bir sergi 

açarak, her ülkenin tarım ve sanayi ürünlerini (mahsûlât-ı arziye ve 

sanâ‘iye) sergilettikleri ve ürünleri (âsâr) beğenilen yetenekli ve bilgili 

kişileri ödüllendirdikleri bilinmektedir. 

Âkil: İşte bugünlerde (râdde) bir sergi açılıyor. Ancak ürünlerin 

sergide nasıl gösterime sunulduğunu öğrenemediğimden bu konuda 

bilginiz varsa açıklamanızı rica ederim. 

Kâmil: Bu sergiye Osmanlı ürünleri konulacak olup Avrupa’dan 

gönderilecek makinalar (âlât) da [yaptırılacak] bir binada ayrıca 

sergilenecektir. 

Âkil: Bu tür makinaların sergilenmesi güzel de kullanım şekilleri 

de halka bir yolla gösterilseydi daha iyi olurdu sanırım. 

Kâmil: Güzel olacağı kuşkusuzdur. Duyduğuma göre makinalar 

daima çalışır şekilde [9] sergileneceklermiş. 

Âkil: Sergi böyle sadece Osmanlı (memâlik-i pâdişâhî) 

ürünlerine özgü kılınmamış olsaydı daha uygun olmaz mıydı? 

Kâmil: Buna gerek kalmayacaktır. Çünkü İstanbul’da gezmek, 

tıpkı Avrupa ürünleriyle dolu bir sergiyi gezmek gibidir. Kullandığımız 

ev eşyalarımız hatta giysilerimizin içindekilerin bile hangisi ülkemizde 

üretilmiştir? Biz Avrupa ürünlerini (emti‘a) kullanmaya başlayalı, 

kendi ülkemizde üretilenlerin nasıl ürünler olduğunu bilmez bir hale 

geldik! 

Tanrı her zaman iyi ve başarılı kılsın Padişahımız Efendimiz 

Hazretleri, şahlara yakışır ülkelerini, tarım ve sanayi (zirâ‘at ve san‘at) 

bakımından layık olduğu yetkin düzeye çıkarmayı amaçladıklarında, 

öncelikle meslekler (hiref) ve sanayiyi ödüllendirip özendirerek, bilgi 

ve yetenek alanını genişletmek ve şu anda Osmanlı ülkesinde üretilen 

ürünleri herkese gösterip, yukarıda sözü edilen rahata düşkünlük 

anlayışından [toplumu] kurtarmak yüce arzusuyla verdikleri emir ve 

çıkardıkları ferman gereği işte bu sergi düzenlenmiştir. 

Âkil: Doğrusu merhametli Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin 

şu hükümdarlara yakışır iyi düzenlenmiş yüce gayretlerine, ömrümüzün 

sonuna dek teşekkür edip, bu tür iyilik dolu niyetlerinde padişahlara 

layık şekilde başarılı olmalarını tüm içtenliğimizle dilemek zorunlu 

ödevimizdir. 

Bir de bu sergi açılışının daha şimdiden işitilip duyulması, 

mutluluk kapısı (Dersa‘âdet) [İstanbul’da] bulunan yetenekli ve bilgili 

kişileri isteklendirip gayretlendirdiğinden bunların güzel eserler ortaya 

koymakta oldukları duyuluyor. 

 
17 Sergi tarihleri 1851 ve 1862’dir. [Hazırlayan]. 
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Kâmil: Güzel ancak bizim zanaatkârlarımız (erbâb-ı san‘at) 

mesleklerini hâlâ el ile yapmaktadırlar. Oysa ticari ürünlerin (eşyâ ve 

emti‘a) istenirliği, daha iyi ve güzel olmalarına bağlı olup, el 

ürünlerinin pek çoğu icadından bu yana fabrikalarda üretilmekte 

olduğundan el yapımı ürünler Avrupa’da neredeyse tümüyle 

terkedilmiştir. [Bu nedenle el emeği ile çalışan] bizim 

zanaatkârlarımızın ürünleri (erbâb-ı sanâyi‘mizin i‘mâlâtı) güzel olsa 

da elbette pahalı üretilmektedir. 

Her ne kadar yabancı ticari mallara (emti‘a-i ecnebiye) çok talep 

olsa da bir malın ucuzu dururken pahalısını almak olanaklı 

olmayacağından istenilen ölçüde yararı görülemez. 

İsteğimiz Osmanlı uyruğu (teb‘a-i Saltanat-ı Seniyye) tüm 

gereksinimlerini ülkemizden karşılasın demek değildir. Belki bunları 

dış ülkelerden sağlamak yönünde oluşan alışkanlıktan (ihtiyâcât-ı 

hâzıra) kurtulmanın ya da bunlara karşılık olarak [o ülkelere] mal 

satmayı (eşyâ çıkarmak) sağlamanın yollarını bulup geliştirmenin 

önemini açıklamaktır. 

İşte sergiye konulup gösterilecek makinaların, [bu açıdan] bizde 

olumlu etkilerinin görüleceği ümit edilir. 

Âkil: [10] Güzel şeyler dediğim, bazı oymalar, küçük taşlardan 

oluşturulmuş resimler ve son derece sanatlı binalar ve benzerinin 

modelleriyle bunlara benzer şeylerdir. Bunlar da fabrikalarda yapılmaz 

ya! 

Kâmil: Gerçekten çocukluk döneminde (hâl-i tufûliyet) böyle 

tuhaf tuhaf nesnelere ilgi duyulabileceğinden bu konuda haklı 

olduğunuz kuşkusuzdur.  

Âkil: Çocukluk bunu gerektirse de ben on sekiz on dokuz yaşında 

olmama rağmen yine de çocuk mu sayılıyorum? Üstelik sözünü ettiğim 

şeyler incelikli sanayi ürünlerinden (sanâyi‘-i dakîka) değil midir? 

Kâmil: “Yaşlı çocuklaşır ve çocuk yaşlanır” sözü gereği 

çocukluk ve deneyimlilik, yaşın büyüklük ve küçüklüğüne bağlı 

değildir. Ne yaşlılar vardır ki sizin ayırt etme ve kavrama gücünüze 

ulaşamamıştır. Bununla birlikte siz bu kanınızı sürdürdükçe altmış 

yaşına da gelseniz yine çocuk sayılırsınız. 

Övdüğünüz şeyler de incelikli sanayi ürünlerindendir. Ancak çok 

gerekli olan her zaman gerekli olandan önceye alınmıştır. Bu yüzden şu 

anda uygarlığın gereği olarak temel insan gereksinimleri arasında 

sayılan çeşitli ürünlerin üretilmesi ve özellikle ticaret ve ziraat 

araçlarının yapılıp geliştirilmesi gibi konuların açıkça bizim için daha 

önemli olmasından ötürü deminki savınızda üstelemezsiniz sanırım. 

Âkil: Estağfurullah amacım soruna açıklık getirilmesiyle 

yararlanmaktan başka şey değildir. Özellikle böyle yanlış bir kanıda 



Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU| 92 

 

ayak diremek bana asla yakışmaz. Ancak hâlâ kuşku duyduğum yönler 

vardır. Örneğin siz konuşmanızda ülkemizde fabrikaların çoğalmasının 

çok gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Oysa bundan birkaç yıl önce 

Uzun Çarşı esnafından bazıları Yenikapı dışında bir fabrika 

yaptırmışlardı. Daha sonra bunun gelirleri (vâridât) giderlerini 

(masârif) karşılamadığından şimdi bu fabrikayı un değirmenine 

dönüştürdüler. Ancak bu yüzden çok borca battılar. İşte durum 

böyleyken fabrika kurmaya kimin eli varır? 

Kâmil: Öyle değildir. Gelirlerinin giderlerinden birkaç kat fazla 

olacağı kuşkusuzken belki bu duruma gelmesi kötü yönetilmesinden 

kaynaklanmış olmalıdır. 

Biraz önce söz verdiğim gibi, inşallah bu fabrika konusunu başka 

bir zaman ayrıntılandırırım. Sergi hakkında söyleyecek daha çok sözüm 

var ise de artık bugün zamanımız kalmadığından bunu ve ticarete ilişkin 

nedenlerin kalanını gelecek defaki buluşmamıza erteleyelim. Ancak 

şimdilik serginin genel uygulamalarına ilişkin yönetmelik ile sergi 

alanının resim ve haritaları Mir’ât dergisinde yer alacağından, onlara 

bakmanızı anımsatırım. [11] 

 

Edebî Yazılar  (Âsâr-ı İnşâ’iye) 

Bir bilgi dalında (fenn) yetkinleşmenin, onu, [bu konuda] yeti ve 

yeteneği tam kişilerden öğrenmekle elde edilebileceği şeklindeki genel 

kural (kâ‘ide-i külliye) açık ise de bu kuralı uygulayarak edebî yazı 

yazma bilgisini (fenn-i inşâ) öğrenebilmek herkes için olanaklı değildir. 

Bu konuda sonuca ulaşabilmek için, sözü edilen bilgi alanında birinci 

dereceye yükselmiş kişilerin edebî eserlerini (âsâr-ı bedî‘a) tam bir 

dikkatle incelemekten daha iyi bir yol yoktur. Bu nedenle dergimizde 

(risâle) bundan sonra ara sıra bazı edebî yazıların (âsâr-ı inşâ‘iye) 

yayınlaması uygun bulunmuştur. 

 

Meclis-i Vâlâ Başkanı eski sadrazam devletli Fuad Paşa 

Hazretleri [1814-1868], özel bir görevle Suriye’de (berru’ş-Şâm) 

bulunduklarında, hazırlanmış olan Osmanlı nişanının birinci 

rütbesinden, değerli taşlarla süslü bir parçasının (murassa‘ bir 

kıt‘ası) da kendilerine sunulduğuna ilişkin, o zaman sadrazamlık 

makamında bulunan devletli Âlî Paşa Hazretleri [1815-1871] 

tarafından gönderilen yazının kopyasıdır. 

(Sütunları sağlam kurulmuş yüce devletin ve köklerinin kökü 

yücelik ağacı olan yüce saltanatın iyilik alameti olarak, bu kez 

oluşturulan Osmanlı nişanının birinci derecesinden bir parça, en 

haklının haklısı ulu padişahın yakınlık göstermesinin bir işareti olmak 

üzere, yüce padişahımızın isabetli görüşü sonucu, değerli zatınıza 
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bahşedilmiş olduğundan, son derece kıvanç ve sevinçle size 

iletilmesine girişildi. Gerçekten yüce devlet uğrunda, şimdiye dek her 

durumda ve yerde, özellikle devleti şereflendirmeye başladıktan bu 

yana gösterilen baş-vezirlere yakışır yüce hizmetleri ve en yüksek 

makamın süsü olan adaletli yöneticilik gereğince, böyle bir değerli 

alametle, vezirlerin en yetkilisinin cömertçe süslenmesi ve şu değeri 

yüksek beğeninin önemini anlayan arkadaşları sınırsızca 

sevindirmekle, padişah için yapılması görevimiz olan duaya ek olarak, 

tekrar padişahımızın ömrünün artması geleceğinin yüce olmasını diler 

ve kutlayıp hoş geldin deme görevini yerine getirmeye girişildi her 

halde).  

(Cevabı) 

Saf lütuf taşkını olan Tanrı, bu apaçık dini sağlamlaştırıp kutlu 

saltanat yapısıyla korkusunu güçlendirmek ilahî isteğiyle, dünyanın 

ilacı merhametli hazreti padişahın varlığını bu millete lütf etmiş ve bu 

kutsal lütuf, yaratılıştan sadık bunca kulunun arzusuna kavuşmasını 

sağlamıştır. Tanrının gölgesi padişahın tüm hikmetli emir ve 

buyrukları, gerçek esinlenme için bir nişan ve her durumda hilafetin 

yüce sığınağının apaçık hikmetlerle dolu etkili iyilik çabaları, tanrısal 

yardım ve desteği elde etmenin apaçık kanıtıdır. Bu nedenle bu heybetli 

devletin feyiz kaynağı ve milletin övünç vesilesi olan bereketli Osmanlı 

damgası adına bir şerefli nişan oluşturularak, hazreti padişahlığın 

böylesine tertibli yüksek çabalarından ötürü herkesin hakkı olan övünç 

ve kıvançtan kullarının da pay alması yeterliyken, sırf Hazreti 

velinimetin engin bağışlayıcılığının ve iyiliğinin [12] sonu olmadığını 

göstermek için, sözü geçen bu yüce nişanın birinci derecesini, Hazreti 

padişahın bu saf kuluna ihsan buyurduğu müjdesiyle şeref veren, bilgisi 

yüce sadaret makamının yüce fermannamesi, kul başımın süsü olacak 

bir yüce nişanla da onurlandırmıştır. [Bu nişanın] Güneş şeklindeki 

yüce süsü ve övünç veren kılıçlı yeşil tılsımı büyük saygı ve kutsamayla 

kulluk sinesinin süsü kılındı. Aciz ve hiçbir şeye layık olmayan 

hakkımızda, Hazreti velinimetimizin lütuflarının iyilik saçan nurunun 

devamlı bahşettiği aydınlık için, yetersiz yeteneğim, varlığı hayali bir 

zerrenin, Dünyaya ışık saçan Güneşin aydınlığı içinde belli belirsiz ışık 

yayması gibidir. Bu durumda bir de teşekküre kalkışmak yine kendi 

değersizliğime varlık vermek olacağından sadece kölece yalvarış ve 

acizliğimi dile getirerek, her halde herşeyden önce yapmak zorunda 

olduğum, Hazreti padişahın ömrünün, büyüklük ve gücünün sonsuzca 

devamı için bir kat daha nefes tüketmek olacaktır. Bu yüzden 

bahşedilen iyiliklere teşekkür için gayret etmeğe çalışarak, böyle bir 

yüce iyiliğe erişebilmem yine sahrazamlığın cömert koruma ve 

desteklemesiyle sağlandığından yüce sadrazamlığın karşılıksız 
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iyiliğinin borçlusu olmamla birlikte borçlarımı ödemeye devam etmek 

için hükümdarlığımızın geleceği için durmadan çalışacağım 

bilgilerinize) 

 

Şiirler (Âsâr-ı Şi‘riye) 

Kaleme aldığı benzeriyle birlikte (bi’t-tenzîr) Babıali Tercüme 

Odasının değerli memurlarından (hülefâ) [Namık] Kemal Bey Efendi 

[1848-1888] tarafından gönderilen, rahmetli [Arpa Emini Zâde] 

Sâmî’nin [öl. 1734] herkesçe bilinen gazelinin yayınlanmasına, 

dergimizde bazı şiirlerin yer alması önceden düşünülmüş olduğundan, 

karar verildi.  

(Sâmî’nın Gazeli) 

İkileşir saf mey ile bir nefeslik dünya hayatı / Olur, kadeh 

aynasında [bu] dünya öteki dünya 

Ne zahmettir aşağılık kimseye biriktirmek malını dünyanın / 

Çokluğun ve azlığın hayaliyle görünür karmaşası dünyanın 

Şarap küpünün dibi içki âleminin padişahlarının tahtıdır / Bırak 

olsun bir dolu kadeh içen onda Cemşid’i dünyanın 

İskender gibi geçir boğazdan şarap denizini / Yıkılsın göğüsteki 

keder seddi dünyanın 

Üç güne eğreti renk ve kokusunu köşesinden gül bahçesinin / Alır 

yıldız kadar Güneş şebnem parasını dünyanın 

Kibrin cansıkıcılığı engeldir geçmeye aşamaları / Olur o ayağı 

kırık merdiven basamağı dünyanın 

Dünyanın gönül çelen aldatıcı desenler olduğunu anla da sonucu 

önceden gören ol / Su üstüne atılmıştır sağlam temeli dünyanın 

Saklıdır devletin yüzük taşının altında isteğine kavuşamamanın 

zehri / Değil istek parmağına yakışan yüzüğü dünyanın 

Bu dokuz kat göğün her biri yakışır feleklere süs olmaya / Ki 

söyledi şiiri doğası cansıkıcı Sami’nin aldatıcılığını dünyanın 

(Benzeri) 

Rahata ulaşma sayesinde ümitvar olur kederi dünyanın / Budur 

lafın özü, örtülü sırrını açıklayan dünyanın 

Binlerce damla kan gizlidir her zerre tozunda / Seviç değil 

tümüyle keder dolu denmeye layık bir matem yeridir dünya [13] 

Döner başında dünya talihin parlak ışığının / Olur aydınlatıcı 

güneş, eksenine kubbesinin dünyanın 

Nola soylulardan, yücelik kasrından olsaydı kusurlular / 

Alçalmadır yücelik yolunda merdiveni dünyanın 

Esası hiçliktir devamlı gibi görünse de kalıcılığı yoktur / Sallanır 

kopar bir gün sağlam bağları dünyanın 
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Şu ağız, talih isteyici etmiş irfan ehlini / Yüz günlük oruç 

sıkıntısının minnetiyle bir nefeslik yaşamı dünyanın 

Garibin felakete ulaşmada üstüne yoktur, devlet şarabı şöyle 

dursun / Dilenci bir damlasından kendini zanneder Cemşid’i dünyanın 

Keyifleri tadan dünyayı su içinde görmüştür/ Tozlu topraklıdır, 

cömert özünün aynası dünyanın 

Kemal gönül ehlinin elinin oyuncağıdır / Şarap küpü içinde 

dönen deynektir en büyük söylevcisi dünyanın 

 

(Bulmaca) 

Sanata benzeyen bir şey ki ögeleri yaratılışın başından beri fakat 

dağınık şekilde küçüklerin ve büyüklerin meclislerinde bulunur. Bazısı 

insan türüyle aynı bedende bulunduğu halde şaşırtıcı yapısı Platon’un 

dünyayı gören gözüne bile görünmemiştir. İcadı ve canlandırılma işi 

hazreti çok merhametlinin gölgesinin olduğuna dayanarak yakında 

görünüş alanının süs verenlerinden olur. 

İşte bu dış ve iç özelliklerden yoksun garip şeyden ve fakat pek 

çok gözü, güzel görünümünün süsü olup sayı ve sayılmadan hariç 

bacaklar ve ayaklara sahip iken her zaman kararlılık ve doğruluk 

mesleğinin yolcusu ve sanki miskinlik içinde ölüyor gibidir. Amma 

yine kendine başvuranlara kararlılığını asla bozmaksızın bir bakışta pek 

çok şehir ve beldeyi iri iri ve durum ve ünleriyle gösterir ve uygun 

şekilde vatanseverce öğüt verir. 

Adının bulunması büyük kralların tarihlerini okumayı gerektirip 

özü ortada olduğundan daha çok tanımlanması ve betimlenmesi kayıt 

ve ihtiyaç dışıdır. 

 

Uyarı 

(Bu bulmacanın çözümü istenildiğinden, inşallah ikinci sayıda 

yer almak üzere yazılıp tarafımıza gönderilmesi zariflerimizden 

umulur). 

 

(Osmanlı Sergi Yönergesinin Özeti) 

Yukarıda Osmanlı Sergi Yönergesinin dergide yer alacağı 

söylenmişse de bunun tamamının yayınlanması dergi açısından uygun 

olmadıktan başka yönergenin birçok maddesinin uygulanma zamanı 

geçtiğinden yazılması hikâye anlatmak anlamına gelecektir. Bu nedenle 

bundan sakınmak için yönetmelik özet şeklinde yazılacaktır. 

Bu yönerge yedi bölüm (fasl) ve altmış bir maddedir (bend). 

Birinci bölüm, serginin açılış şekliyle Osmanlı ülkesinden getirilip 

sergilenecek ürünlerin [14] eyalet ve sancaklarda birer komite 

bilgisinde ve yabancı ürünlerin (eşyâ-yı ecnebiye) elçilikler (süferâ) ve 
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konsoloslukların (şeh-bender) onayı ile düzenlenip gönderilmesi 

konularını içermektedir.    

İkinci bölüm, sergiye yerli ürün ve yapımlarla (mahsûlât ve 

ma‘mûlât-ı dahîliye) yabancı ülkelerden çeşitli makinaların (âlât) kabul 

edilip bunların aşağıda açıklanacağı şekilde on üç sınıfa ayrılacağı 

hakkındadır.   

 Sınıf 

 (1) Her türlü tarım ürünü (mahsûlât-ı arziye) ve her çeşit yağ 

(revgan) ve bal. 

(2) Un (dakik), şeker, her tür şekerleme (hulviyât) ve içecekler. 

(3) Her türlü işlenmemiş ve külçe maden örnekleriyle 

madenciliğe ilişkin araç-gereçler, makinalar ve her türlü taş, alçı ve 

benzeri inşaat malzemeleriyle (eczâ’-i inşâ’iye) maden ve orman 

kömürü. 

(4) Meslekler (hıref) ve sanayide kullanılan araç-gereçler, saat, 

çilingir, kazancı, bakırcı, dökmeci işleri, çeşitli silahlar, kurşun, gülle 

ve araba. 

(5) Altın, gümüş ürünleri, mineli eşya, her türlü mücevher, çeşitli 

türde mercan, yaldızlı-yaldızsız gümüş takımları ve benzeri. 

(6) İpek kozası, ham ve işlenmiş ipek, pamuk, yün ve tiftik. 

(7) Her tür kumaş, çuha, her tür giysi, ibrişim ve iplik.  

(8) Topraktan yapılmış ürünler (ma‘mûlât-ı tîniye), cam, billur, 

şişe, her tür ilaç (eczâ) ve parfüm (‘ıtrıyât), sabun, tespih, bitkisel 

yağlar, her cins boya, ispermeçet mumu (ispermeceta), balmumu, adi 

mum ve benzer ürünler. 

(9) Her tür deri, işlenmiş deri (sahtiyân), kösele (kavsâle), 

bunlardan ve kıldan bütün deri ürünleri (eşyâ-yı sarâciye), ayakkabılar 

ve her cins kürek. 

(10) Çeşitli elbiseler, işleme, kasnak ve kanaviçe işleri vb. 

evlerde yapılan çevre, havlu, oya ve benzeri, yağlıkçı ve sîmkeş işleri. 

(11) Her cins sandalye, kanepe, kütüphane, masa (terebeze), 

iskemle vs. Buna benzer marangoz, duşcu (tûşân) ve sandıkçı ürünleri, 

müzik aletleri, çubuk ve kehribar (kehrübâ) takımı, her tür keçe, kilim, 

hasır ve diğer tüm ev gereçleri (levâzım-ı beytiye). 

(12) Normal ve deniz inşaat model ve resimleri, harita, taşçı ve 

oymacı ürünleri. 

(13) Çeşitli çizgi ve harflerle taş üzerine basılmış kitap ve dergi, 

dökme harfler, taş baskı  (litografya) ve fotoğraf işleri, tezgâh ve 

makinası, ciltçi ve oymacı ürünleri.  

Üçüncü bölüm, sözü geçen komitelerin kendi birimlerindeki 

ürünleri ayrıntılı birer deftere yazarak göndermeleri gerektiği, yerli 

ürünlerin (mahsûlât-ı dâhiliye) nakliye giderlerinin devlet tarafından 
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ödenip, tüm sergi ürünlerinin titizlikle korunmasına dikkat edilmesi, 

komisyonun onayı (ruhsat) olmadıkça sergiye hiçbir ürün 

sokulamayacağı gibi getirilenlerin de sergi kapanmazdan önce [15] 

çıkarılamayacağı, tüm ürünlerin kayıt edildiği resmi ve genel defterin 

sözü geçen komisyon tarafından basılıp yayınlanarak komitelerden 

gelen defterlere uygun biçimde sergi ürünleri üzerine sahibinin adı, 

üretildiği yer ve fiyatıyla birlikte bir numara yapıştırılacağı 

konularındadır. 

Dördüncü bölüm, sergiye konulacak tüm yerli ve yabancı 

ürünlerin gümrük vergisinden (gümrük rüsûmu) muaf olacağı gibi, 

bunların gümrük dairesinde açılmayıp tümünün sergi alanında, 

komisyon tarafından belirlenecek görevlilerce denetleneceğini 

içermektedir.  

Beşinci bölüm, söz edilen komisyonun maliye bakanı devletli 

Mustafa Fazıl Paşa Hazretlerinin [1829-1875] başkanlığında olduğu ve 

buna saadetli Kâmil ve Nâzım Beyefendilerle saadetli Surur Efendi 

Hazretleri ve saadetli Azmi Beyefendi ve izzetli Agaton Efendinin de 

üye atandığı, açılışından itibaren serginin bu komisyonun bir üyesinin 

yönetimi altında olacağı, sergiye ilişkin her tür kayıt ve hesap işleriyle 

tüm sergilenen ürünlerin denetiminin ayrı bir üyenin gözetiminde 

olacağı, komitelerce gönderilecek sergi ürünleri hakkında Uzmanlar 

Kuruluna (Meclis-i Ehl-i Hibre) gerekli açıklamayı sunacağı, ürünlerin 

sergide satıldığında parasının alınıp sahibine ulaştırılması için her 

komite tarafından birer komiser görevlendirileceği ve sergiye ürün 

sunanlara ücretsiz sergi alanına girmeleri için özel biletler verileceği 

ancak amacı dışında kullananlardan bu biletlerin geri alınacağı 

hakkındadır.  

Altıncı bölümde, on üç komisyona ayrılmak üzere bir Uzmanlar 

Kurulu (Hey’et-i Ehl-i Hibre) oluşturularak bu kurulun sergiye konacak 

ürünleri seçip sahibinin alacağı ödülü belirleyeceği, bu ödülün farklı 

sınıflar arasında olabildiğince eşit dağıtılmasını sağlamak üzere uzman 

komisyon başkanlarından oluşan bir üst kurul (meclis) oluşturularak 

alınan kararların duyurulacağı ancak yabancı ürünlere bakacak 

uzmanlar komisyonunun karma olacağından söz edilmektedir. 

Yedinci bölüm, çok yararlı sanatkârca buluşlar yapan ya da 

ürünlerinde olağanüstü yetenek gösterenlere mecidiye nişanı, 

diğerlerine ise yeterlilik (liyâkat) derecesine göre gümüş ve pirinç 

madalyalar verileceği, bunların belgelerinin (şehâdetnâme) de olacağı, 

bu konuda son kararı (karâr-ı ‘umûmî) sergi komisyonunun vereceği 

konularını içermektedir. Serginin, Cuma, Pazartesi, Salı, Perşembe 

günleri erkek, Çarşamba ve Cumartesi günleri kadın ziyaretçilere açık 

olacağı, sadece Cuma ve Cumartesi günleri altı, diğer günler üç kuruş 
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giriş ücreti (duhûliye) alınacağı, kadınlara özgü günlerde ürün 

sahiplerinden başkasının sergiye sokulmayacağı ve gereksinim 

duyulduğunda yönergeye bazı kurallar eklenebileceğine ilişkin 

maddeler de bu bölümde yer almaktadır. [16]  

 

 

 
 

 

4.2. MİR’ÂT İKİNCİ SAYI 

Yüce Tanrı’nın yardımıyla ortaya çıkan bu (Mir’ât) ülkemiz ve 

toplumumuzda yayınlanan ilk resimli dergi olduğundan ilk çıktığı 

günden beri halk (‘âmme) tarafından umulmadık biçimde güzel 

karşılanıp kabul görmüştür. 

Avrupa’da bu tür eserlerin şu anki düzenli durumlarına 

ulaşabilmeleri tümüyle toplumsal cömertlik ve çabayla (himmet ve 

fütüvvet-i ‘umûmiye) sağlanabilmiştir. Dergimiz (risâle) hakkında en 

üst seviyede olan toplumsal ilgi de istenilen dereceye ulaşmayı 

sağlayacağından, bu konuda herkese teşekkürlerimi sunarım.  

Tümüyle iyi niyetlerle bazı önemli kişilerce bu konuda olanaklı 

her türlü yardımın yapılacağı sözü verildiğinden, bunun bir örneği 

olarak Bâbıali Tercüme Odası’nın ileri gelenlerinden [Namık] Kemal 

Beyefendi, bazı şiirleriyle Avrupalı ünlü yazarlardan 

(Montesquieu)nun [1689-1755] Roma devletinin yükseliş ve çöküşü 

hakkındaki görüşlerinin içeren yararlı kitabını yayınlanmak üzere 

tercüme ederek dergimize göndermeye başlamıştır.  Bu ikinci sayıda, 

bunun bir kısmıyla, Devlet Basımevi (Tab‘hâne-i ‘Âmire) 

düzeltmenlerinden Mehmed Said Efendinin birinci sayıda bulunan 

bulmacanın çözümüne ilişkin gönderdiği makale de yer almaktadır. 

[18]     

 



99 | Osmanlının İlk Resimli Dergisi / MİR’ÂT / REFÎK BEY 

 

 
 

Zenginlik Araçları (devam) 

Kâmil: Geçen defaki buluşmamızda size, İngilizlerin 

zenginleşmesine yol açan nedenlerin üçünü anlatmıştım. Dördüncü 

neden de İngiltere devletinin çoğunlukla ticarî çıkarlarını (menâfi‘-i 

ticâret) politik çıkarlarına yeğleye gelmesidir. 

Âkil: Amerika’yla savaş sorunu çıktı çıkalı Avrupa’ya pamuk 

getirilememesi yüzünden İngiltere’de pamuk dokuma ve üretimi yapan 

fabrikalar mecburen kapandığından (ta‘tîl) geçimi bunlarda çalışarak 

elde ettikleri ücrete bağlı olan birkaç yüz bin işçi (‘amele) yoksulluk ve 

yoksunluğa düştü. Bunların elden geldiğince geçimini sağlamak için 

sağdan soldan yapılagelen yardımlar da yeterli olmuyordu. Oysa 

İngiltere sözü geçen [politik] sorunun ortadan kaldırılmaması için 

çalışmıyor. [Bu da] demek oluyor ki politikası gereği bir görüşü 

olduğundan bu konuda ticari çıkarları umursamaz görünüyor. 

Kâmil: Gerçekten şu anki durumu böyle görünüyor. Ancak 

bunun bağlamı çok dikkatli incelenirse sonunda İngilizlerin yine ticari 

çıkarlarını korudukları görülür. Şöyle ki İngiltere doğal konumu 

gereğince, [yönetimi altındaki] ülkelerin koruyup gözetilmesi ve 

ticaretini yaptığı ana yolların güvenliği için, öncelikle deniz gücünün 

bulunmasını ve bunu sürekli kılarak diğer devletlerin deniz güçlerinden 

herhangi birinin hatta belki birkaçının bile kendisine karşılık verecek 

güce sahip olamamasını amaçlamaktadır. Söz konusu devlet, birkaç yüz 

yıldır bu amaca ulaşma ve onu devamlı hale getirme kuralını 

benimsemiştir. İngiltere’nin geçmişteki yol açtığı olaylar bu savı 

kanıtlamak için yeterlidir. İşte Amerika sorununa karışmaması da sözü 

edilen kurala bağlı kalmaktan ötürüdür. Çünkü Amerikalılar yirmi yıl 

daha farkedilmeden kendi hallerinde kalmış olsalardı Avrupa ticaretini 

Amerika’ya kaydırabilirler (intikâl itdirebilurlar) idi. 

Âkil: Bununla birlikte, işçilerinin az önce söz edilen durumları 

bilindiğine göre İngiltere devleti bu sorundan zarar görmemiş mi 

oluyor? 

Kâmil: Elbette zarar gördüğü kuşkusuzdur. Ancak bu kadar zarar 

da kaçınılmazdır. 

Âkil: Niçin? 

Kâmil: Çünkü herkesçe bilinmektedir ki tüm ülkeler ve yöreler 

aynı değişmez iklime (âb u hevâ) sahip değildir. Bu yüzden her ülkede 

her bitki ve ağaç türünün yetiştirilmesi Dünya’nın doğasına aykırıdır. 

[19] İngiltere ülkelerinde, her tür bitki yetiştirilebilse bile, halkı diğer 

yerlere oranla fazla sayıda ve fabrikaları bol olduğundan elde edilecek 

tarım ürünleri (mahsûlât-ı arziye) gereksinimlerine yetmez. Oysa 

İngiltere toprağı, diğer ülkelerinki kadar verimli ve bol ürün verir 

olmadıktan başka birçok ürünün yetişmesine de iklimi (hevâ) engeldir. 



Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU| 100 

 

İşte bu nedenlerden ötürü İngilizler, bazı ham maddeleri doğal 

olarak öteki ülkelerden getirmek zorunda kaldıklarından, çok fazla 

gereksinim duydukları pamuğu, daha kaliteli olduğundan Amerika’dan 

getirtmekteydiler. Sonradan araya savaş sorununun girip sahillerin 

devamlı kuşatma altına alınmış olması pamuğun Avrupa’ya taşınmasını 

olanaksızlaştırmıştır. Bunun üzerine diğer ülkelerden aşırı pahalı 

fiyatlarla alınan pamuk da yeterli olmadığından kısa süre içinde pek çok 

fabrika kapandı. İşçilerin bu durumunun değişmemesi hepsinin yok 

olmasına yol açacağından oluşan karamsarlığı isyana dönüşmemesi için 

güçleri ölçüsünde yardımseverlerin hizmetine başvurulmuşsa da 

toplanılan yardım parası çok yetersiz kaldığından tümünün geçim 

yükünü devlet üstlendi (emr-i ittifâkı bârgirânı zarûrî devletce dûş-ı 

tahassule alınmışdır). İşte durum böyle iken sözü edilen savaşı 

bitirmenin çaresine bakmayıp bir barış girişimde bile bulunmaması çok 

dikkatli biçimde düşünüldüğünde bundan İngiltere devletinin temel 

ticari çıkarını korumaya çalıştığı anlaşılır ki bunu açıklamak konumuz 

dışıdır. 

Beşinci nedenden artık gelecek defa söz edelim. Ayrıca daha 

önce Osmanlı Sergisi (Sergî-i ‘Osmânî) hakkında bilgi vereceğimi 

söylemişsem de bunu şimdiye dek gidip görmüş olacağınızdan sanırım 

gerek kalmadı. Fakat bakalım sergiyi siz de bazı kişiler gibi şöyle bir 

görüp oyalanmak veya ucuz ve kelepir ya da tuhaf ve antika ürünler 

almak için mi gezdiniz yoksa gerçek amacına uygun olarak açılıp 

açılmadığını görmek için mi gezdiniz? 

Âkil: Doğrusunu söylemek gerekirse sergide yabancı biri gibi 

dolaştım desem yeridir. Çünkü efendim sergilenen ürünlerin pek 

çoğunu şimdiye kadar görmemiştim. Sanırım bunların İstanbul’da 

satıldığı hiçbir yer yoktur. Üstelik Feshane-i Amire ürünlerinin satıldığı 

dükkânlarda fes, yün kumaş (çuka), fanila, yün ve atkı (boyun sargısı) 

çeşitleri dışında bir şey bulmak olanaksız iken sergide Feshane üretimi 

nefis küçük halılar ve güzel çiçekli fanilalar bulunması şaşırtıcıdır. Yine 

Bursa (Hüdâvendigâr), Halep ve diğer bazı eyaletlerden [sergiye] gelen 

nefis kumaşların burada [İstanbul’da sadece] kalitesizleri görülürdü. 

Serginin bu durumu beni çok şaşırttı. Ancak benim için daha şaşırtıcı 

olan, ülkemizde bu kadar çeşit eşya ürettiğimiz halde neden başka 

ülkelere muhtaç olduğumuzdur. Eğer bunlar şu anki gereksinimlerimizi 

karşılamaya yeterli değildir denilirse buna da güven eksikliğimiz neden 

olmuştur. Güven [20] duyduğumuzda oluşacak beğeni üretim artışını 

(tekessür-i i‘mâlât) gerektirmez mi?    

Kâmil: Siz yine sergiyi umduğum gibi görememişsiniz! Ben 

imalat ve tarım ürünleri (ma‘mûlât ve mahsûlât) konusunda yine önceki 

görüşümü sürdürüyorum. Gerçekten sergide pek çok ürün vardır. 
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Ancak bunların hepsi incelenir ve zorunlu gereksinimlerin (hevâyic-i 

zarûriye) dışında kalanlar ayrılırsa bizim daha pek çok ürüne büyük 

gereksinin duyduğumuz dolayısıyla imalat ve tarım ürünlerini ıslah 

etmemizin son derece önemli olduğu ortaya çıkar.  

Âkil: İşte efendim biz şimdi ülkemizde ürettiğimiz ürünlere 

yönelir özen gösterirsek muhtaç olduklarımızı da zamanla üretemez 

(tedârük) miyiz?  

Kâmil: Öyle ancak bir ürüne rağbet kalitesine (nefâset ve 

ehveniyeti) bağlıdır. Bizim pek çok sanayi ürünümüz (ma‘mûlât-ı 

sanâ‘iye) eskiden beri basit fakat pahalı üretiliyor. 

Âkil: Herkes ülkenin iyiliği ve kurtuluşu için bunları kullanıp 

biraz zarar etse ne olur? Hem paramız içerde kalır hem de sanayimiz 

değerlenir (revâc).  

Kâmil: Bu dediğin, sözünü ettiğimiz genel dayanışmayı 

(fütüvvet-i ‘umûmiye) kötüye kullanma yoludur. İşin doğrusunu 

düşündüğümüzde, söylediğim gibi dünyada her şeyi değerli kılan 

niteliği (nefâset ve ehveniyet) [olduğuna göre], şu anki sanayiyi 

ilerletecek de devamlı ıslah olacaktır. Ülkemizde bulunan sanayi 

tesislerinin neredeyse hepsi, Avrupa’da altmış yetmiş yıl önce ıslahına 

başlanan eski tarzda kalmıştır ve bunların ıslahı bile düşünülmemiştir. 

Bu yüzden söz ettiğiniz sanayi biçiminin (sûret-i sanâyi‘) görünüşte 

geçici bir süre için korunması (revâc) aslında bunların şimdiki verimsiz 

durumlarını (hâl-i vukûf) sürdürmeleri sonucunu doğuracaktır. 

Ancak sözünü ettiğimiz bu genel dayanışma gerçekleştirilebilir 

ve sanayimizin ıslahı yolunda kullanılır ve ek olarak bir de esnaflık 

adını verdiğimiz ticaret anlayışımız şimdiki horlanan durumundan 

kurtulursa, aranılan değer ve güven (mâdde-i‘tibâr) o zaman doğal 

olarak elde edilir. 

Âkil: Gerçekleştirilebilirse ne demek? Toplumsal onur ve çaba 

(hamiyet ve gayret-i milliye) yeryüzünden kalktı mı? Bu tür toplumsal 

dayanışma (i‘âne-i milliye) her yerde geçerlidir. 

Kâmil: Öyledir ancak bunun gerçekleşmesi için herkesten önce 

devletin çok çabalaması gerekir. Çünkü biz daha böyle şeylere alışkın 

olmadığımızdan güven (i‘timâd) sorunu çok önem kazanmaktadır. 

Herkes verdiği paranın yerinde harcanacağına tam bir güvence ister. 

Yoksa toplumsal refah ve huzurun artmasını sağlayacak bir konuda kim 

yardım etmez? [21] İşte bizim Tanrı’dan ilk isteyeceğimiz, ne şekilde 

olursa olsun bu ıslah konusunun gerçekleşmesi olmalıdır. Ayrıca bunun 

ardından bir de üretilen ve imal edilen ürünlere (mahsûlât ve masnû‘ât) 

talep yaratacak ticaret işinin genişlemesi için gerekli koşulları sağlamak 

ve öncelikle ticari işlemlerin (mu‘âmelât-ı ticâriye) akışını 

kolaylaştıran ticaret toplulukları (ticâret cem‘iyetleri) kurmak gerekir. 
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Çünkü İngilizlerin zenginleşmesini sağlayan araçların (esbâb) 

beşincisi ticaret şirketlerinin çok olmasıdır ki bu konuyu inşallah 

gelecek konuşmamızda açıklarım. 

 

Bu sayının başında belirtildiği gibi, nakışlar saçan bir 

kalemin ürünü olan Muhâkeme-Nâme adlı tercümenin dergiye 

gönderilmesi hakkında gelen kutlama yazısının (tebrîknâme) bir 

örneği, teşekkür etmek amacıyla buraya konulmuştur. 

(Yüce kavrayış özünün süsü olarak görünüş âleminde yüz 

gösteren Mir’ât’ın gönderilen nüshası sevinçli ellerle inceleyici bakışa 

sunuldu. Âlemi gösteren bir ayna denilmeye layık olan her sayfası, 

yakıdan bakılıp dikkatlice incelenince, gösterdiği çeşit çeşit bilgilerle, 

anlayış gözünü hayrete düşürmüş ve isteklilerin hafızasındaki 

tasarımlarda biçimlenen düşünceler arasına yer almak için [kendilerini] 

her yönüyle güzel anlayışa sunmuştur. 

Bilgiyi yayma onurlu amacıyla ortaya çıkan şu hizmeti büyük 

eser, dikkatli bakışlarını yönelten insaflı kişileri, haklı parlak övgüleri 

çoğaltmak ve yinelemek zorunda bırakmışsa da bunun doğruluğunu 

açıklamak ve tanımlamak bakımından söz ve kalem yetersiz [kalır]. 

Temel amacı doğruluk ve esenlik yolunda genelin çıkarlarına hizmetten 

ibaret olan şu seçkin dergiyi, o iyi amacın tümüyle zıttı olan bir takım 

abartılarla lekelemeğe doğruluk ve saflığım engel olduğundan sadece 

bu konuda harcanan üstün emekleri içtenlikle kutlamakla yetinirim. 

Böyle bir yüce esere teşekkür etmekten başka bir hizmet 

gösterememek konusundaki yetersizliğimi kabul etsem de derginin 

ortaya çıkışından ötürü duyduğum büyük kıvanç ve sevince kanıt olmak 

ve uygun görülürse bir yerinde yayınlanmak üzere ünlü Fransız 

filozoflardan Montesquieu’nun yazdığı Muhâkeme-Nâme’nin baş 

kısımlarından bazı yerleri yazarın üslubuna (şîve-i ifâdesi) 

olabildiğince bağlı kalacak biçimde tercüme edilerek, mahcubiyetle 

yüksek seçme gücünüzün parlak ayırıcılığına sunulmuş ve ilgilenilirse 

kalan bölümlerin [çevirisinin] sürdürüleceği de kararlaştırılmıştır. 

Aklın taşkını ürünlerin birinden pay alınca görünüşteki 

oransızlıkların önemsenmemesi gibi bu [çeviride] de düşüncelerin 

doğruluğu, sözün eksikliği ile kaplanmış olduğunda bağışlanıp 

görmemezlikten gelineceği umulur bu konuda). [22] 
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Muhâkeme-Nâme 

Romalıların Yükseliş ve Çöküşü Hakkında Görüşler18 

(Birinci Bölüm) Romanın İlk Dönemleri ve Savaşları 

Roma kenti kuruluşunun başlarında şimdi gördüğümüz ülkeyle 

karşılaştırılmayacak biçimde belki Kırım’daki kasabalar gibi 

ganimetler ve dört ayaklı hayvanlardan oluşan savaş kazanımlarını 

korumak için yapılmış bir yerdi. Önemli yerlerinin eski adları arasında 

da bu kasabanın izlerine rastlanılabilir. 

Çeşitli yerlerini birbirine birleştiren geçiş yollarından başka 

sokakları bile bulunmayan kentte halk her zaman işte ya da herkese 

özgü toplanma yerlerinde bulunup evlerinde kalmadıklarından evler 

düzensiz ve çok küçük yapılırdı. Ancak Romanın büyüklüğü ve 

yükselişi kamu binalarında (i‘mâlât-ı ‘umûmiye) gözlenmeye başlanmış 

olup gücünün ve yönetebilirliğinin (iktidâr) en büyük ölçütü olmuş ve 

günümüzde de olmayı sürdüren bu binalar krallarının yönetim devrinde 

yapılmıştır. 

Romulus19 ve yerine geçenler toprakları ve ]yönettikleri] halkları 

[âhâlî] çoğaltmak için çevreleriyle aralıksız savaşarak ülkeye yendikleri 

toplulukların hayvanları ve tarım ürünlerinden oluşan yağmalarla 

(menhûbât) dönerlerdi. Bu ise, ülkede büyük sevince yol açmış ve 

sonradan Romanın ulaştığı güç ve büyüklüğün temel nedenlerinden 

olan galibiyet kutlamalarının kaynağını oluşturmuştur.    

Romalılar, Lacedaimonialıların (Lansdmon) [yani Spartalıların] 

soyundan olup ataları gibi yiğit ve sert bir topluluk olan Sabinlerle 

(Saben) birleşince daha da güçlenmişler ve [savaşlarda] önceleri 

kullandıkları küçük siperleri terk ederek anılan topluluğun geniş 

kalkanlarını kullanmaya başlamışlardır. Şurası dikkat çekicidir ki 

Romalılar durmaksızın her ulusla savaştıklarından düşmanlarında kendi 

geçerli saydıkları ilkelerden daha güzel bir yöntem görünce kendi 

alışkanlıklarını bırakarak onu kabul etmeleri dünyaya egemen 

olmalarını en fazla destekleyen nedenlerden biri olmuştur. 

O zamanlar İtalya bölgesinde bulunan halklar (cumhûrlar) bir 

kralla yaptıkları sözleşmelere, onun yerine gelenler zamanında da 

uymaya kendilerini zorunlu hissetmediklerinden bu durum söz edilen 

halklar için bir tür uluslar[arası] hukuk kurallarından (hukûk-ı milel 

kavâ‘idi) sayılırdı. Bundan ötürü Roma krallarından birinin 

egemenliğindeki bir ulus bir sonrakinin zamanında bağımsızlığını ileri 

sürdüğünden bu durum sürekli olarak savaşlara yol açardı.[23] 

 
18 Yazar bu kitabı 1734 yılında, 45 yaşındayken kaleme almıştır. 
19 Romulus, Roma şehrinin kurucusu ve ilk kralı. 
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 (Numa) [bölgesi]nin uzun ve güvenli egemenliği Roma’yı 

sıradan bir durumda bırakmaya çok uygundu. Romanın o zamanlar 

toprakları çok geniş olmasa da gücünün daha fazla (müttesi‘) olması 

talihlerinin (ikbâl) devamlı olarak artacağının işaretleri olarak 

görülmekteydi. 

Roma’nın mutluluğunu sağlayan nedenlerden biri de tüm 

krallarının yetenekli ve becerikli olmasıdır. Diğer yerlerde ülke ve ordu 

yönetiminde (idâre-i mülkiye ve âskeriye) böyle yetenekli kişilerin 

birbirini izlediği görülmemiştir  

Orada uygarlaşmanın başlangıcında genel eğitimin (terbiye-i 

‘umûmiye) şekillendiği cumhurbaşkanları (cumhûr re’îsleri) 

bulunurken daha sonra bu cumhurbaşkanları genel eğitimi 

şekillendirmişlerdir. Tarquin (Tarkin) [saltanatı MÖ 535-MÖ 510, 

ölümü MÖ 495] ne senato yani millet meclisi ne de halk (âhâlî) 

tarafından seçilmeksizin hükümdarlığı (saltanat) zorla ele 

geçirdiğinden yönetme işi (hukûmet) kalıtım ve keyfilik (verâset ve 

istiklâl) özelliğini kazandı. Bu iki dönüşümün ardından, adı geçenin 

oğlu Sextus (Sekstus), Lucretia/Lucrece (Lukres)20 adında masum bir 

kadının namusunu kirletti. Her ulus böyle bir davranış karşısında 

tutsaklığını sorgulayarak bu durumda aşırı tepkiler sergilemeye 

kalkıştıklarından bu olay Roma’nın yönetimini avucuna alan tiranların 

(zaleme) günümüze kadar oradan kovulmasına yol açmıştır. 

Her toplum kendilerine yeni bir teklif sunulduğunda 

kullanımından bir fayda görüp görmeyeceklerini kestiremediklerinde 

kolayca katlanabilirlerse de kendileri böyle bir aşağılamaya uğrarlarsa 

bundan ancak kötü talihlerini sorumlu tutarlar ve bu 

değerlendirmelerinin, yapılabilir her tür fenalık için geçerli olduğunu 

düşünürler. 

Bununla birlikte Lucretia’nın ölümü ortaya çıkan isyan (ihtilâl) 

için yalnızca bir bahane olmuştur. Çünkü büyüklük duygusunu sahip 

girişimci ve cesur insanlar olarak bir kale içinde hapsolmuş halkın her 

ne şekilde olursa olsun ya baş eğme kemendini çıkarıp atması ya da 

ahlakını değiştirmesi zorunlu olduğundan bu durumda iki şekilden 

birinin ortaya çıkmasının ya Roma yönetimini değiştirmesi ya da 

[Roma’nın] küçük ve horlanan bir bağımsız yönetim olarak kalması 

gerekirdi. Sonraki yüzyılların tarihleri o zaman Roma’da olup biten 

olaylar için fazlasıyla dikkat çekici bir örnek anlatır. Çünkü insanın 

ümitleri her zaman aynı şekilde olduğundan büyük olaylara yol açan 

fırsatlar farklı farklı ise de nedenleri aynıdır. 

 
(20) Sekstus’un zorla tecavüz etmesi üzerine kadının intihar ettiği tarihi kayıtlarda 

yazılıdır.  



105 | Osmanlının İlk Resimli Dergisi / MİR’ÂT / REFÎK BEY 

 

 
 

İngiltere kralı yedinci Charles’ın (Şarl)21 soyluların (ekâbir) 

gücünü azaltmak için halkın gücünü artırmış olması gibi Roma kralı 

Servius Tullius (Seriyus Tulyus) [MÖ 578-MÖ 535] da ondan çok 

önceleri senatörün yönetme gücünü (iktidâr) sınırlandırmak için halkın 

ayrıcalıklarını genişletmiş ve bundan Roma [24] halkı daha fazla 

cesaret bularak bu bağımsız güçlerin ikisini birden ortadan kaldırmıştır. 

Babıali Tercüme Odası Görevlilerinden [Namık] Kemâl 

 

Birinci Nüshada Yer Alan Bulmacanın Çözümüne İlişkin 

Gelen Makaledir. 

Osmanlı Genel Sergisi (sanata benzeyen bir şey)dir (ki) 

Korunaklı Osmanlı Ülkesinin tarım ve sanayi ürünlerinden olmak üzere 

içine konulup gösterilecek (ögeleri yaratılışın başından beri) hiçbir 

yerde (fakat) ayrı ayrı ve (dağınık şekilde küçüklerin ve büyüklerin 

meclislerinde bulunur. Bazısı) zorunlu insani gereksinimlerden olarak 

giysiler gibi (insan türüyle aynı bedende bulunduğu halde) bu defa yüce 

Saltanatın büyük hizmetiyle meydana gelebilecek (şaşırtıcı yapısı) eski 

devirlerde kimsenin hatırına ve hayaline gelmemiş ve belki (Platon’un 

dünyayı gören) akıl (gözüne bile görünmemiştir).  

Yüce Saltanatın bütün tebaaları için sanayi türlerinin 

geliştirilmesine ve bunlardan yararlanma yollarının elde edilmesine 

dayanak olacak böyle bir şeyin (icadı) yapımıyla yerli ürünlerin ve 

imalatın artırılması konusunda ortaya çıkacak her türlü destekler ve 

sanatkârlar ve sanayicilerin elde edecekleri ödüllerle tüm halkın 

yeniden (canlandırılma işi hazreti çok merhametlinin gölgesinin 

olduğuna dayanarak) Şahlar Şahına Yakışır Korunaklı Ülkemizde adı 

anılan Osmanlı Genel Sergisi (yakında görünüş alanının süs 

verenlerinden olur). 

(İşte bu) sergi denilen (garip şeyden) (dış ve iç özelliklerden 

yoksun ve fakat) dört bir tarafa bakan (pek çok gözü) gibi pencere ve 

sayısız pencereleriyle gönül çelen (güzel görünümünün süsü olup) her 

biri ölçülü sütuna benzeyen (sayı ve sayılmadan hariç bacaklar ve 

ayaklara sahip iken) halkın önem veren bakışlarına kavuşmak ümidiyle 

(her zaman kararlılık ve doğruluk mesleğinin yolcusu ve) belirli bir süre 

sonra sona erinceye dek kurulmuş amaç nedenin dayanağı olan 

üretilmiş sermayesi boş kalacağından (sanki miskinlik içinde ölüyor 

gibidir. Amma yine kendine başvuranlara) ve dikkatli bakan(lara pek 

çok şehir ve beldeyi iri iri) ürünler ve imalatlar sunarak (durum ve 

ünleriyle gösterir ve uygun şekilde) zenginlik ve varlık sağlayıp sayısız 

faydalar getiren ticaret alanın genişletilmesi hayırlı işine adamakıllı 

 
21 Henry VII (1457-1509, saltanatı 1485-1509) olmalıydı. [Hazırlayan] 
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güçlü biçimde girişilmesi konusunda kabul edilebilir (vatanseverce 

öğüt verir). 

İşte bu yerin faydalı tüm sanayi [ürünlerini] topladığı yukarıda 

söylenen sözlerle ortaya çıktığı gibi (adının) da ayrıca bir güzel sanatı 

[25] içeren ve kapsamının çıkarılması ve (bulunması) akla geldiği 

biçimde geçmiş (kralların tarihlerinde) kalemlere şöhret olan (Kisrâ) 

sözünün değiştirilmesine ve bu da söz konusu tarihleri (okumayı 

gerektirir ve özü) Sultan Ahmet Camii Şerifi önündeki 

(ortada/meydanda) süs gibi görünmekte olub kalay ve salı satın? 

alacakları ayrım yapmaksızın isteğine kavuşturacağı kesin (olduğundan 

daha çok tanımlanması ve betimlenmesi kayıt ve ihtiyaç dışıdır). 

Devlet Matbaası Düzeltmenlerinden Mehmed Saîd. 

 

(Uyarı) 

Bu bulmaca serginin açılışından önce düzenlenip bastırılmış 

olduğundan, çözümünde zorunlulukla açılacakmış şeklinde söz 

edilmektedir. 

 

Edebî Yazılar 

Sadrazam [Fuad Paşa] Hazretlerinin, Meclis-i Vâlâ-yı 

Ahkâm-ı Adliye başkanlıkları sırasında söz konusu meclisten 

olmak üzere kaleme alıp Padişahlık makamına sunmuş olduğu 

tutanağın kopyasıdır. 

(Cihanın işlerini kimseye minnet borcu olmadan düzenleyen 

Yüce Velinimetimiz, kadri rütbesi yüksek şahlar şahımız Velinimetimiz 

Efendimiz Hazretlerinin, ardı ardına tahtına süs olan büyüklük, ün ve 

hilafetinin merhametli ve adaletli gölgesini, birbirinden uzak 

ülkelerinin güven ve asayiş korunağı kılsın âmin. Yüce Allah’a şükürler 

olsun ki, iktidarı bereketli padişahın, ülkesi milleti ve edebi yüce devleti 

hakkında, hayat verici olmasıyla, yüceliklerden nasiplenmiş 

sahiplenmesiyle kutlu mülkünde, yüce saltanatının işleri, günden güne 

güzel tertipli ve düzgün bir düzene kavuşmuştur. Bazı eski nedenlerden 

ötürü mali işlerde şimdilerde ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesine 

yönelik girişimler çerçevesinde cihanın sahibi yüce padişahımızın 

harcanan apaçık emekleri ve gayretlerinin hayırlı sonuçları, her şeyi En 

İyi Bilen Hükümdarın yardımıyla, kısa sürede, kulları (enâm) 

tarafından görülecektir. O dünyayı aydınlatan eserlerinin ve talihli 

başarılı başlangıcının seçkin uygulamalarından (mü’essir) olmak üzere, 

cihan çarşısının sütunu, büyük küçük herkesin duasının kabul süsü olan 

şerefli Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle, maaşlar, 

görevlendirmeler (vezâ’if) ve yardımların ödenmesi için, hükümdarlara 

yakışır merhametli iradeleriyle, yüce hazinesinin maliyesine kırk bin 
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kese akçe bedeli lütufta bulunduğu işitildi. Bütün topraklar, hazineler 

ve her şey velinimetimiz Efendimiz Hazretlerinin olduğundan, genel 

olarak sahip olduğumuz sonsuz inayetlere gerekli teşekkürü sunmaya 

söyleyen dilimizin yanı sıra hakir gönlümüz de güçsüz [26] ve 

yetersizdir. Böyle bir yüce lütfun ortaya çıkıp gerçekleşmesinin 

bereketi, Hilafetin sığınağının çeşit çeşit nimetleri içinde yetişen bütün 

kölelerinin övünç ve kıvancı olmuştur. Bu nedenle biz de Meclis-i [Vâlâ 

olarak uymanın] boynumuza borç olduğu yüce Padişahlıktaki çağrıya 

son derece devam ve dikkat gösterip, memuriyetlerimize ait işlerde gün 

be gün özenli ve gayretli olmamızı teşvik ettiğini açıklayıp gösteren bir 

genel tutanağı (mazbata) sunmaya cesaret bulduk. Uygun bulunup 

yüksek Sadrazamlık makamında tutulan [bu tutanağın] yüce ve kutsal 

Padişahlığa sunulması konusunda). 

Dışişleri Bakanlığına güç veren devletli Âlî Paşa 

Hazretlerinin kendi kalemiyle bakanlığın Mabeyn-i Hümâyûn 

Müşirliğine yazdığı bir tutanağın (tezkere) kopyasıdır. 

(Karşılıksız nimetinin bolluğundan gözü gönlü doymuş ve 

sonsuz lütuflarının hayat veren suyunda kanmış olup, yüce iyiliklerinini 

bir zerresine bile teşekkürden aciz kaldığım, hiçbir iyiliğini başa 

kakmayan nimetimizin sahibi heybetli hazreti Padişah efendimizin, 

hiçbir şeye layık olmayan kederli zavallılığımın ve değersiz kula özgü 

sadakatimi örten kalemin [üstünde], kanatları açılmış bir kartal [gibi] 

dolaşan cömertlik kaynağı yüce padişahlık lütuflarından biri olarak, 

dün akşam nezaketlice ve cömertçe ihsan buyurulan av ürünleri 

(mahsûlât-ı saydiye), kölece övüç ve sevincimin düşen gölgesi (zıll-

efgen) oldu. Yüce Padışahlığın en aciz ve hilafetin sığınağının en hakir 

kullarından olan bu zavallı kulun, bu şekilde hatırlanması ve 

şereflendirilmesi için uygun görülen hazreti padişaha yakışır alçak 

gönüllülük ve merhamet, kulunuzca dünyaya hatta canına değer yeni 

bir lütuf ve ödenemez apaçık iyiliklerden bir bağış olduğundan, şükür 

yolculuğu ve övücülük vadisinde, hal dilim ve yetersiz sözlerim suskun 

ve dilsiz, ve gönüldekini açıklayıp ayrıntılandırma çölünde aciz köle 

kalemim kırık kanatlı kuş gibi uçar olmuştur. Yüce ve salt iyilik 

kaynağı olan Tanrı, bu ülke, millet ve sadık huylu kullara, Tanrının en 

büyük hediyesi ve herkesin ayrı ayrı mutluluk ve kurtuluş sebebi olan, 

Allah onun merhamet gölgesini ayrıcalıklı kullarının üzerine uzatsın,  

soylu şahlar şahı hazreti Efendimizi, tahtını yüce, bahtını mutlu, 

mutluluğunu sonsuz ve sonsuz-alametli [kılıp], hükümdarlığın tanrısal 

yardımlardan nasiplenen himayesinin cihan halkına güven ve huzur 

vermesi [için] yapılması lazım gelen duayı dilime anma süsü 

yaptığımın, uygun bir zamanda, hazreti hilafetin sığınağının göze sürme 
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olan ayak tozuna arz ve ifadesinin, sadaret makamının iradesine bağlı 

olduğu konusunda) 13 Şubat 1862. [27] 

Rahmetli Pertev Paşa’nın [1785-1837] padişah resimleri 

hakkında saraya sunulmak üzere kaleme aldığı yazıdır (telhîs). 

(Tüm varlıkların süs levhasının kudreti, eli işe yakışan becerikli 

ve hünerli süsleme sanatçılarının güzel eserlerinin hüviyeti olan 

Tanrının aciz bırakıcı gölgesi Padişah[ımızın] resminin benzerini 

sayfalara akatarmada, sanat ve hüner tezgâhının ressamlarının, her tür 

duvar nakışı gibi soluk kesici olageldikleri açık ve seçiklik aynasında 

görünen bir durum olmakla birlikte, hayalperestlerin olmadık 

hayalleri22 sanki yaşanmış gibi anlatıp durmalarına benzer şekilde bazı 

kısa görüşlülerin kalem oynatmaya cesaret ettikleri resimlerden olmak 

üzere bu defa rahmetli eski şeyhülislâm Halîl Efendînin23 terekesinden 

padişahımızın meleksi yüzü ve kutsal simalarını gösteren bir padişahlık 

resmiyle, toprağı bol olsun cennet mekân rahmetli Sultan Selim Han 

Hazretlerinin [saltanatı 1789-1807] bir resmi ortaya çıkıp, defterdar 

efendî kulu tarafından Babıali’ye gönderilip, krallara yakışır yüce 

işaretlerle dolu bakışlarına sunulmak için hükümdarlığının nurlu 

huzurlarına arzedildiği yüce bilgileri buyurulduğunda emr ve ferman).  

 

(Sabanlar Hakkında Bilgi) 

Derginin bu ikinci sayısında yer verilen sekiz saban resmi 

hakkında bazı açıklamalar yapmak uygun bulunmuştur.  

Bu sabanlar Ransomes and Sims24 (اندسميز  adındaki ünlü (رانسم 

İngiliz şirketinin (kumpanya) İngiltere’deki İpswich (ايپسيك) denilen 

 
22 Bu hülya (حوليا)  sözcüğünün sözü geçen rahmetli Akif Paşa [1878-1845] hûlyâ (حوليا) 

şeklinde yazıp döneminde Babıali’de her birinin etkili olduğu zamanlara bağlı kalınarak 

böyle iki şekilde yazılması bir tür zorunluluk haline gelmişti. Dahası adı geçen Akif 
Paşa tarafından gönderilmiş olan bir uyarı yazısı tarafımdan görülmüş olduğundan 

bunun da dergiye konulması uygun bulundu.  

(Çalıştığım resmi birimde hûlyâ (حوليا) sözcüğünü böyle vavsız olarak hulyâ (حليا) 

yazarlardı. Ancak bunun hatalı olduğu apaçıktır. Çünkü bu sözcük Farsça olup aslı 
mâl[i]hûlyâdır (ما لحوليا). Bazan lâm harfini yok sayıp mâ-i hûlyâ (ما حوليا) dendiği de 

olur. Nitekim bu sözcük Feyzî-i Hindî’nin [1547-1595] bir kasidesinde ( زين تف ما حوليا) 

şeklinde geçmektedir. Sözün özü memurluğum sırasında bu kelimeyi vavsız olarak 

yazmak hiç hûlyâma (حوليا) girmedi ise de kâtiplere vavı yazdıramadığımdan onların 
hulyâsı başka (حليا) benim hûlyâm (حوليا) başka olarak böylece geldik gittik azizim. 
23 Şeyhülislamlığı Eylül 1819-Mart 1821, ölümü. 1821. [Hazırlayan] 
24 Burada sözü edilen, o zamanki adıyla İngiliz Ransomes & Sims şirketi, ilk kez, Robet 

Ransome (1753-1830) tarafından 1789’da tarım aletleri üretmek için kurulmuş, daha 
sonra, zaman zaman dışarıdan bazı ortaklar alınmakla birlikte, Ransome ailesinin 

yönetiminde faaliyetlerini sürdürmüştür. 1852’de William Dillwyn Sim’im (1825-

1895) ortak olmasıyla şirket Ransomes & Sims adını almıştır. Sabanlar, şirketin 

İpswich’teki Orwell Works denen fabrikalarında üretiliyordu. [Hazırlayan]. 
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yerde bulunan Orwell (اوروئل) fabrikalarında üretilip oradan Osmanlı 

Sergisine gönderilen tarım aletleri arasında yer almaktadır. 

Bunların üretim şekli sıradan sabanlar gibi olup hem beygire hem 

de öküze çektirebilir.  

Kullanımları ülkemizde kullanılanlardan [28] kolaydır ve 

toprakta açtıkları yerin eni (‘arz) derinliğinin (‘umk) bir buçuk katıdır. 

Bunların sap ve okları demirden üretildiğinden oldukça 

dayanıklıdırlar ve ahşap sabanlar gibi sıcak ve nemden ötürü çekilip 

bozulmazlar.  

Sayfa sonunda yer alan dördüncü resimdeki saban iki veya üç 

hayvana çektirilir. Demir oklu büyük sabanla kısa sürede çok yer 

sürülebileceği gibi bunun her bir hareketinde açtığı yerin eni 

derinliğinden birkaç kat daha geniş olacaktır. 

İşin ustası kişilerin bildiği üzere nadastan yani bir tarlayı 

sürmekten amaç toğrağı havalandırıp tohumlara uygun yatak 

hazırlamak olduğundan bir tarla ne kadar güzel sürülürse tohumlar da o 

kadar güçlenecek ve hava koşullarının da uygun geçmesine bağlı olarak 

istenilenin üzerinde ürün alınacağından böyle kaliteli (â‘lâ) ve kolayca 

(suhûletlu) kullanılan sabanlara sahip olmaktan büyük yarar elde 

edileceği kesindir.   

Bunlar, fiyat açısından sıradan sabanlardan biraz farklı 

olacaklarsa da bir kez ödenecek bu ücret, sağlayacakları pek çok yararın 

yanında küçük bir miktar olarak kalacaktır.  

İşte gerek bu tür sabanların ve gerek diğer tarım aletlerinin alınıp 

çoğalmasıyla günümüzde Osmanlı Ülkesinde kullanılmakta olan eski 

tarım araçlarının ortadan kalkması ve bu tür yeni aletlerin kullanılması 

sayesinde de üretimin artması ümit edilir. 

Sergiye getirilen diğer çift, araç ve gereçler de, bundan böyle 

dergide inşallah sırayla gösterilip nasıl kullanıldıkları elden geldiğinde 

açıklanacaktır. 

 

Sadık ve Ferruh adındaki iki köle arasında geçen bir 

konuşmadır. 

Sadık: Efendîlerin yanında mıydınız? 

Ferruh: Evet 

Sadık: Pek çok şey konuştuklarını duydum, ne anlatıyorlardı?  

Ferruh: Bildiğin gibi adam çekiştiriyorlardı (fasl). Bir zarar 

dokunmayacaksa dedikodu (fasl) yapmaları önemli değil. 

Sadık: Ne tuhaf! Dedikodu yapmak haksızlık değil mi? Zararlı 

olmaz mı? 

Ferruh: Elbette yoktur. Bir insanın hakkında iyi de konuşurlar 

kötü de. İnsanlara eğlence lazım! 
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Sadık: Yuh sana! Kendi halinde (ağzı dili olmıyan) insanları 

arkasından çekiştirmek eğlence midir? 

Ferruh: Yok canım, elbette onu demek istemedim. Kötü 

insanların kötülüğü dillere destan olduğundan bunu duyanlar kötülük 

[29] etmekten sakınırlar. Bu nedenle birkaç arkadaş bir yere toplanınca 

kumar oynayıp kadınlar hakkında ileri geri konuşacaklarına insanların 

yaptıkları kötülükleri anlatıp da bundan ders alsalar daha uygun olmaz 

mı?  

Sadık: Dedikodu yapmak başka şey, ders alacak konuşmalar 

yapmak başka şeydir. 

Ferruh: Ben de sana haklı yere dedikodu yapıyorlar dedim. Şunu 

bunu kötüleyip eğleniyorlar demedim ya.  

Sadık: Haklı yere dedikodu etmek ne demek?  Gıybetçilikten 

(fassâllık) büyük haksızlık mı olur? Ders çıkarmak için 

konuşulduğunda bir davranışın kötülüğünü anlatırken bir insanı da 

örnek gösterirler. Yoksa bu doğrudur diyerek şunun bunun 

eksikliklerini dillerine dolamazlar.  

Ferruh: Doğruyu söylemek neden zararlı olsun? Belki o insan 

bunu işitir de uslanır. 

Sadık: Suphanallah, gözü kör mü? İyilik yapmak istiyorsa o 

adamı bulsun da öğüt versin. 

Ferruh: Peki ya o kişi öğütlere kulak vermez de dedikodu 

olunmaktan sakınmazsa. 

Sadık: Ya dedikodulara aldırmayıp daha da şımarırsa.  

Ferruh: İşte, asıl, yaptığı kötülüklerin halk arasında 

konuşulduğunu duyup da kulak asmayan kişinin dedikodusunu yapmalı 

ya. 

Sadık: Be gözüm, diyelim ki bir insan dünyanın en kötüsü olsun, 

onun dedikodusunu yapmanın yararı nedir?  

Ferruh: Yararı değil ne zararı olduğunu söyle. 

Sadık: Ne zararı oluyor ne demek? O dedikoduyu eden, kendisi 

hakkında dedikodu edildiğini işitse, bu hoşuna gider miydi? Kendi 

zoruna giden şeyi başkalarına yapmak insana yakışır mı? Dünyada 

dedikodusu yapılamayacak, bir kusuru olmayan insan var mıdır?  

Ferruh: Demek ki dünyada herkesin dedikodusu yapılırmış! 

Sadık: Hemen hemen herkesin yapılır.  

Ferruh: Öyleyse gıybet etmek (fassâllık) insanların 

alışkanlığıymış. Bak kendi ağzınla söyledin! O zaman sen bu konudan 

niye rahatsız oluyorsun? 

Sadık: Tamam söyledik ama dünyada insanların ne kadar 

alışkanlığı varsa bunların hepsi de iyi midir?  
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Ferruh: İyi olsun kötü olsun mademki bu kadar insan o yolda 

gidiyor ister istemez sen de onlara uyacaksın. [30] 

Sadık: Öyle ise şimdi bir öncelikle önüne gelene sataşmayı sonra 

kapıdan kovulduğu yerlere bacadan girmeyi öğrenmeli. Çünkü 

günümüzde en büyük alışkanlık bu oldu. 

Ferruh: Öf kardeş,  sen de ne kadar derîn düşünüyorsun! Tamam, 

ben gıybet etmeği sevmem, herkesi överim. Deminki sözleri de laf 

olsun diye söyledim. İnşallah övme huyumu da eleştirmezsin. 

Sadık: O daha kötü ya. Ben bir insana tutup da “siz şöylesiniz 

böylesiniz dünyada denginiz yoktur” diye dalkavukluk (müdâhene) 

etmem. Yüzüne karşı “sizin gücünüzün ne kadar başka olduğunu Allah 

biliyor” deyip arkasından “eşeği kandırdım, ben işimi hallettim ya, 

bundan sonra rezil olup yerin dibine batsa da aldırmam” dersen bu 

huyunu eleştirmeyeyim mi? 

Ferruh: İyi ama benim böyle davranmamdan o adama ne zarar 

gelir? Övgüler düzdüğümde hoşuna gider, içimden kendisine eşek 

dediğimi nereden bilecek? 

Sadık: Güzel de bunun sana ne yararı olacak? 

Ferruh: Nasıl ne yararı olacak, bu sayede hayatım rahat geçecek. 

Sadık: Bunu anlayamadım. Yani yalan söylemediğiniz zaman 

sizi dövüp sövüyorlar mı? 

Ferruh: Öyle değil canım, bu sayede değer verirler para 

kazanırım. 

Sadık: Hâ sözüm ona değer verirler de sizin ona buna 

dalkavukluk etmeniz gibi halk da siz dalkavukluk eder öyle mi?                                                           

Bakiyesi sonra. 

 

Şiirler (Âsâr-ı Şi‘riye) 

(Rahmetli Râgıb Paşa’nın [1699-1763] Bir Gazelidir) 

Çocuktur gittikçe ay yüzlü olup güzelleşir / Daima artar 

güzelliğinin nuru olgunlaşır. 

Başıboşluk arzulayan için her makam yorucudur / Seçkinlerin 

kanaatkârlık hazinesi o kadar rahatlık vericidir. 

Eksiltmez özünün nimetlerini günlerin tatsızlığı / İçki 

tatsızlaştıkça artar neşesi güçlenir. 

Yazamaz elbet ucuna kıl dolaşmış kalem / Kıl kadarcık dertten 

söz ehlinin doğası hastalanır. 

Ağzına kadar dolu kadeh Çin yapımı olsa da ses vermez / 

Arttıkça zenginliği zenginler pintileşir. 

Ragıb olsun övsün de bir büyük otorite / Tertemiz şiirim gör nasıl 

aranır yüceltilir. 

Nazîresi 
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Cüretli kişiler belalara uğradıkça hırslanır / Döşünden 

yaralandıkça aslanın saldırganlığı çoğalır. 

Kimse bilmez bilge kişinin değerini yaşadıkca / Bir cevherdir 

bilgi azaldıkça değerlenir. [31] 

Olmaz bahtı açık devamlı korkanın bahtsızlıktan / Bulaşıcı 

hastalıktan korkan hastalanır. 

Yankılanır geniş sahrada yukarıdan ses / Yücelik ehli daima ses 

verdikçe ünlenir. 

Makam mevki sevgisi artar dünya eğilimli oldukça kötülüğe / 

Beden güçsüzlükleştikçe hırs ve arzu şiddetlenir. 

Tedbirsizler her zaman kurtulmuştur elemlerden / Özü sözü 

doğruyum uykuda Namık25 daima rahatlanır. 

 

Yeni Bir Buluş (İhtirâ‘-ı Cedîd) 

Fotograf (fotografya) olarak basılmış yani ışık aracılığıyla 

parçalı (eczâlı) levha üzerine nakş edilmiş olan her bir resmi aynen taş 

üzerine aktarabilmek için bir süredir Avrupa’da kolay yollar bulunmaya 

çalışılıyordu. Bunun bu yakınlarda bulunan sonuçları denenmiş bir 

yolunun örneklerinden bir resim, Beyoğlu’nda oturan litograf mösyö 

Mandosen26 (ماندوسك) tarafından Genel Osmanlı Sergisine konulup 

gösterilmiş ve doğrusu takdir edilip güzel bulunmuştur. 

 Anılan kişi[nin] bu yeni icadı daha yaygınlaşmamış olsa da 

kendisi zaten oldukça becerikli bir kişi olduğundan bugün gösterdiği 

çabaların sonunda bunun da kolayca gerçekleşeceği ve söz konusu 

yöntemin (sûret) resim ve baskı alanında çok fazla kolaylaştırıcı olacağı 

kuşkusuzdur.     

Derginin bu ikinci sayısında yer verilen resimler de adı geçenin 

yardımıyla çizilip basıldığından, bu konudaki becerisinin derecesi bu 

resimlere bakılarak anlaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 
25 Bu gazel de Kemal beyefendinin olup adı geçen bazı şiirlerinde Namık mahlasını 

kullanır. 
26 Fransız litograf Nicolas Mandouce, 1818’de Bordeaux’da (Gironde) doğdu. İlk adı 

Nicolas olmakla birlikte, kendisine ilkini imzasında kullandığı Emile ve Etiene adlarını 
verdi. 1847’de Paris’te başladığı matbaacılık faaliyetini 1860’ta yerleştiği İstanbul’da 

[öldüğü 1871 yılına kadar] sürdürdü. Mandouce’in, İstanbul’a, Osmanlı padişahlarına 

ait olanlar da dâhil, çeşitli taş baskı fotoğraf, broşür, resim ve semt planlarının, hala 

müzayedelerde satışa sunulduğu görülmektedir. 
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(Doğru ve Yanlış Çizelgesi) 

Birinci Sayıda 
Doğru Yanlış Sayfa  Satır 

sâbit sebât 4 3 

mûvazzahı mûvazzahası 4 13 

 murassa‘ 12 16 

sîne seniyye 12 6 

ile iye 12 17 

olur alur 13 7 

le’îme lîme 13 8 

müste‘âre müste‘ârî 13 14 

zehrnâgâhı zîrnâkâmı 13 20 

İkinci Sayıda 
Doğru Yanlış Sayfa Satır 

kalemiye celiye 18 1 

olmasına olmamasına 19 18 

bu ticâret ve sâ’ir bu ticâret 22 10 

tertîb olunaraktab‘  tertîb u tab ‘ 26 26 

hengâmda hengâhda 26 24 

saltanat salzanat 26  9 
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4.3. MİR’ÂT ÜÇÜNCÜ SAYI 

Zenginlik Araçları 

Kâmil: Geçen defa İngilizlerin şu anki varlık ve zenginliklerini 

daha da artırmalarını sağlayan nedenlerden dördüncüsünün27 İngiliz 

ülkelerinde çok sayıda ticarî vb. şirketler (cem‘iyetler) bulunması 

olduğunu söylemiş ve konunun açıklamasını bu defaki konuşmamıza 

ertelemiştim. Şimdi öncelikle ticaretin özünü ve gelişim şeklini çok kısa 

anlatayım. 

Her ülkenin coğrafî özellikleri aynı olmadığı gibi topraklarının 

verimliliği de (kuvve-i inbâtiye) her tür tahıl ve meyve yetiştirmeye 

uygun değildir. Ayrıca emek gücü (kuvvâ-yı insâniye) de her bölge ve 

ülkede aynı ölçüde değildir. Bu yüzden her topluluk tüm 

gereksinimlerin ülkesinde ürettikleriyle gideremeyip birbirinden mal 

alıp satmak (te‘âtî ve mübâdele) zorunda kalır. Bu yöndeki, en sağlıklı 

uygulamalara ticaret denilmiştir. 

Ticaret yoluyla zamanla dünya üzerindeki bölgeler ve topluluklar 

arasında büyük bir ilişkiler ağı (münâsebât-ı külliye) oluşmuş, bu 

ilişkiler ticaret düşüncesinin (efkâr-ı ticâret), ticaret de bu ilişkilerin 

gitgide artmasına yol açtığından, bu sayede dünyada bilinmeyen yerler 

keşfedilip bugünkü duruma gelinmiştir.  

Ancak ticaret düşüncesinin genişleyip kara ve deniz ticaretinin 

kolayca yapılabilmesi astronomi, geometri ve coğrafya gibi bilimlerin 

insanlar arasında bilinip ilerlemesine ve bunun yanı sıra [ticaret] 

yollarının ve kolaylaştırıcı araçların kusursuz olmasına bağlı 

 
27 Beşincisi olmalıydı. [Hazırlayan] 
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olduğundan, söz konusu bilimlerde ileri olmayan [34] ya da doğal 

şartları (vaz‘iyet-i tabî‘iye) uygun olmayan ülkelerde ticaret işi geri 

kalmıştır.  

Pusulanın icadından önce deniz ticaretinin (ticâret-i bahriye) 

bazı kıyılara özgü bir durumda kalması ve yolları olmayan veya olsa da 

düzgün olmayan bölgelerde de kara ticaretinin (ticâret-i berriye) doğal 

durumda bulunması savımızın doğruluğunu güçlendirmektedir. 

Pusulanın icadından sonra Amerika’nın keşfiyle bazı 

Avrupalıların ve özellikle İngilizlerin aklına yeni ülkeler keşfetme 

düşüncesi ve hazzı yerleşti. Bu sayede denizcilik bilimleri gerektiği gibi 

gelişerek, Amerika’nın kuzey ve güneyindeki bölgelerle, Atlas 

Okyanusu’nun (Bahr-i Muhît) pek çok adası ve özellikle ayrı bir kıta 

sayılan geniş Avustralya (Yeni Felemenk) kıtası ve adalarını ve diğer 

yerleri keşfedip buralardaki topluluklarla ilişkiler geliştirildikçe deniz 

ticareti [daha da] ilerledi. 

Daha sonra icat olunan demiryolu ve telgraf ise ticarî işlemleri 

bütün bütün kolaylaştırmıştır. 

Günümüzde ticari ilişkiler az çok dünyanın her yerinde 

bulunmakta olup Afrika kitası içinde bile oluşmaya başladı. Hatta 

Fransa devleti geçenlerde Cezayir’den Büyük Sahra’ya28 (Sahrâ-yı 

Kebîr) birkaç yüz adam gönderip çeşitli kabilelerle ticarî anlaşmalar 

(mu‘âhedât-ı ticariye) yapmıştır.    

Ekonomi biliminin (fenn-i ticâret) ilerlediği yerlerde iki üç yüz 

yıldır ortaklık ve şirket yönteminin büyük çabalarla düzeltilip 

düzenlenmesi de ticari işlemlerin günümüzdeki canlılığının (cereyân-ı 

hâzıra) ana nedeni (sebeb-i küllî) olmuştur.  

Âkil: Bu yöntem bizim bildiğimiz gibi değil mi? 

Kâmil: Evet ancak Avrupa’da ortaya çıkan şirket ve kuruluşların 

(cem‘iyetler) kendine özgü düzenli kuralları (kavâ‘id-i mahsûsa-i 

muntazama) ve çoğunun onar yirmişer milyon lira hatta daha fazla 

sermayeleri vardır. 

Bunların da çeşitleri olup örneğin bazıları genel, bazıları ticarete, 

tarıma (zirâ‘at) ya da sanayiye (sınâ‘at) özgüyken bazıları da köprü ve 

yol yapımı gibi yalnız bir işe özgü olur. 

Ülkemizdeki Şirket-i Hayriye ve İzmir ve Köstence Demiryolu 

Şirketleri bu türdendir. 

 
28 Büyük Sahra, doğuda Mısır, Nobi (نوبى), kuzeyde Trablusgarb, Tunus, Cezayir ve 

Marakeş, batıda Atlas Okyanusu ve güneyde Sengambiya (سنغامبيا), Gine ve Sudan 
ülkeleriyle çevrilidir. Boylamı (İmtidâd-ı tûlî) kırk beş ve enlemi (imtidâd-ı ‘arzî) on 

beş derecedir. Farklı kabilelerden oluşan halkının çoğunun Müslüman olduğu 

söylenmektedir. 
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Ticareti ve diğer işleri şirket ve kuruluş (cem‘iyet) aracılığıyla 

yapmanın büyük yararları olduğu, [böyle yapan] ülke halklarının 

günümüzdeki özendirici bolluk içindeki yaşamlarıyla kanıtlanmıştır. 

Avrupa’dakilere kıyasla çok küçük bir şirket olan Şirket-i 

Hayriye bile kısa sürede [35] hem üyelerine kazanç sağlayarak hem de 

Boğaziçi sahillerini bayındırlaştırarak herkese rahatlık sağlamıştır. 

Deniz ticaretinin İngiltere’de süreklilik kazanmasının 

nedenlerinden biri ve belki de birincisi şirketler olduğundan İngiltere 

devleti sömürgelerini (memâlik-i hâriciyesini) özellikle Hindistan ve 

Avustralya’yı (Yeni Felemenk) bu sayede ele geçirdi dense yeridir.   

 Bir toplum, her uzlaşıp birleştiğinde nasıl düşmanlarına üstünlük 

sağlarsa, bunun gibi birlik olan bir şirket de hangi ülkede kurulmuşsa o 

ülke halkının varlıklı ve zengin olmasına yol açar. 

Âkil: Geçen yıl İstanbul’da da beş on şirket kuruldu. Bunlar 

acaba ne durumdadır? Kurucularının ve sermayedarlarının ilk baştaki 

istekli ve birlik halleri sürüyor mudur?   

 Kâmil: Bu şirketlerin neredeyse tamamı sahipleri tarafından 

önceki dönemin (devr-i sâbık) devam eden etkileri nedeniyle ancak çok 

küçük amaçlar için kurulmuştur. Bu yüzden iyi yönetilmelerine özen 

gösterilip süreklilik sağlansa bile doğal olarak o küçük amaç içinde 

gelişeceklerinden sanırım sağlayacakları yarar, beklenildiği düzeyde 

olmayacaktır. 

Âkil: Küçük amaç (maksad-ı sagîr) ne demek anlayamadım. 

Kâmil: Küçük amaç, bu şirketlerin yalnızca tahıl (zahâir) vb. 

maddelerin alım satımına özgü olmalarıdır. 

Âkil: Bunların sermayeleri de ancak bu işe yetecek kadardır. 

Büyük işlere kalkışmak çok sermaye gerektirir. Bu şirketler daha güzel 

yönetilip sermayeleri de o ölçüde artarsa o başka. 

Kâmil: Bu tür şeylere gerek yoktur. Çünkü sadece şimdiki 

sermayeleriyle olabildiğince kolay bir şekilde her tür ticari girişimde 

(icrâ-yı mu‘âmelât-ı ticâriye) bulunabilirler.  

Âkil: Bunu sermayelerini hiç artırmadan yapabilirler mi? 

Kâmil: Evet. Eğer artırabilirlerse daha iyi olur. Ancak şu anki 

durumlarıyla bunu yapabilmeleri[nin yolu] şirketlerin birleşmesidir. 

Çünkü zaten asıl şirket birleştiğinden, söz gelimi bir şirketin 

sahiplerinin şirket sandığına kattıkları sermayelerden, şirketleşmeden 

önce [bu parayı] kendi başlarına işleterek hepsi on bin kuruş toplam 

getiri (temettü‘ât-ı müterâkime) elde edecekse, bu sermayeleri birlikte 

kullandıklarında elde edecekleri getirinin (temettü‘) yirmi otuz bin 

kuruşu geçeceği tecrübeyle sabittir. Dolayısıyla böyle az sermayeli 

şirketler [ortak] bir yönetim [36] altında birleştiklerinde elde edilecek 

kar da şimdikine göre bu oranda artacaktır. Ancak bu yöneticilerin 



117 | Osmanlının İlk Resimli Dergisi / MİR’ÂT / REFÎK BEY 

 

 
 

namuslu, dürüst ve deneyimli (mücerrebü’l-etvâr) olmaları ve 

sermayedarlar tarafından seçilip onların güvenini kazanmaları gerekir.  

Âkil: Bence bu şirketler şu anda da daha önceki durumlarını 

sürdürmelidirler. Çünkü bu durumda aralarında doğal olarak bulunan 

rekabet, bunlardaki çalışma ve çabalama isteğini artırır. Birleşme 

durumundaysa rekabet kalmayacağından çalışma ve çabalama sadece 

yöneticilerin dürüstlüğüne (insâf) kalmış olur.  

Kâmil: Eğer İstanbul’un ticareti sadece bu şirketlerin elinde 

olsaydı görüşünüz uygun olabilirdi. Ancak gerçek durum bunun 

tümüyle tersidir. Bunlarla rekabet eden pek çok şirket vardır. Belki 

birleşirlerse rakiplerine üstünlük sağlayabilirler.  

Âkil: Yine de bu birleşme sorunlu bir iştir. Öncelikle hisseleri ve 

kurucularının konulmuş sermayeleri (sermâye-i mevzû‘) bütün 

şirketlerde aynı değildir. Bunların eşitlenmesi sağlanabilse de yönetim 

için istenilen nitelikte (sıfât-ı matlûbe) üye bulmak zordur.  

 Kâmil: İyi niteliklere sahip seçime uygun pek çok üye 

bulunacaktır. Bu önemli bir şey değil. Bu konuda şirket üyeleri için 

[tek] güçlük olsa olsa bir birlik kulübü (ittihâd külübi) kurmak olabilir. 

Ancak bu inşallah böyle hayırlı bir işin gerçekleşmesine engel olmaz. 

Âkil: İyi ama bunların birleşmesiyle İstanbul’da sadece bir büyük 

şirket olmasının ne yararı olacak? 

Kâmil: Birden bire beş yüz şirket ortaya çıkacak değil ya. 

Birleşmeden sonra bu şirket iyi yönetilirse büyüyerek iyi bir örnek 

oluşturur ve şirketleşmenin yararlı [olduğu düşüncesi] aşamalı olarak 

kamuoyuna (efkâr-ı ‘umûmîye) yerleşerek her yerde bu tür topluluklar 

kurulmaya başlanır. 

Günümüzde Avrupa’da her yıl kırk elli yeni şirket kurulmaktadır. 

Dahası bazı güvenilir gazetelerine yazdığına göre, geçen sene yalnız 

İngiltere’de kırk beş milyon sermayeli yüz otuz iki şirketle yirmi üç 

milyon sekiz yüz bin lira sermayeli yirmi dört banka kuruldu. 

Âkil: Banka lakırdısı bir süredir burada da ediliyor. Bu da bir tür 

şirket midir? Nasıl bir şeydir? 

Kâmil: Banka büyük ve oldukça güvenilir bir kuyumcuya 

(sarrâf) benzer. Sermayedarlarının ve bunların dışında bazı kişileri 

verdikleri küçük sermayelerini kullanarak faaliyetlerini yürütür. 

Banka bulunmayan bir ülkede tüccar ve üreticiler (sannâ‘) 

sermayelerinin bir kısmını olağanüstü gereksinim [37] [anı] 

beklentisiyle önlem amacıyla boşta tutmak zorunda kalırlar. 

İşte orada bir banka bulunsa, boş yere tutmak zorunda oldukları 

paralarını (akçe) bankaya borç (ikrâz) vererek bu paralardan iki yönlü 

yararlanırlar. Yani borç verenler paralarını boşta bekletmez ve borç alan 
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banka da bunları isteyen başkalarına borç (idâne) vererek işlerini 

görmüş olur.      

Böylece banka paraların (meskûkât) gerçek değerinde (kıymet-i 

hakîkiye) dolaşımını sağlar, bu da ticari işlemlerin (mu‘âmelât-ı 

ticâriye) olabildiğince kolaylaşmasına yol açar. 

Esnaf ve tüccar olmayanlar da paralarını bu şekilde [bankada] 

tutup değerlendirebilirler. 

Ancak borç verme ve alacağını tahsil etme işlemlerinde 

(mu‘âmelât-ı idâne ve istidâneye) yetkili olan banka, ticaretin istenilen 

düzeye ulaşamadığı bir ülkede kurulacak olursa [bu durumda] ya 

sermayedarlarının yabancı uyruklu (teb‘a-i ecnebiye) olmamaları ya da 

ülke halkından birine borç para verdiğinde [karşılığında] emlak türü 

güvence (rehn) kabul etmemesi [banka kurmanın], aksi durumda 

oluşacak zararları akıl için açıklama gerektirmeyecek kadar açık olan, 

temel koşullarındandır.  

Bunların yanı sıra, bankanın güvenilirliği (i‘tibâr) de sermayedir. 

Örneğin [bir bankanın] beş milyon lira sermayesi varsa bir o kadar da 

değerli kâğıt (evrâk-ı nakdiye) çıkararak toplam sermayesi on milyon 

liraya ulaşır. Bu kağıtların güvenilirliği korunur yani bankaya getirilen 

kağıtların bedeli duraksamaksızın ödenir ise o zaman bankanın değerli 

kağıtları tüccarlar arasında nakit paradan daha geçerli olur. 

Ayrıca bankaların çoğunlukla farklı bölgelerde de şubeleri (idâre 

sandıkları) açıla geldiğinden, örneğin bir tüccar İstanbul’dan Bağdat’a 

birkaç yüz bin kuruş gönderecek olsa bazı ulaştırma masraflarına ve 

daha önemlisi kuruntulara düşmeden bu parayı Bağdat’ta bulunan 

şubeye (idâre sandığı) havale ettirir. Bunun için de bankaya çok az 

ücret öder.  

 

(Muhâkeme-Nâme adlı Roma Tarihi Çevirisi) Devam 

Adı geçen Tarquin’in özellikleri hiç kimse tarafından övülmemiş 

ve adı toplantılarda (mecâlis) tiranlara (zaleme) karşı konuşmalar yapan 

söylevcilerin (fushâ) dilinden kurtulamamış ise de düşüşünden (idbâr) 

önce, bu düşüşü daha önce açıkça fark etmiş olduğunu gösteren 

davranışları, yendiği toplumlara gösterdiği cömertlik ve yumuşaklık, 

askerlere karşı sergilediği el açıklığı ve iyilik, kendi korumasını birçok 

kişiye mecbur eden önlemleri, halk (‘umûm) için yaptırdığı büyük 

binalar, düşkünlük (idbâr) döneminde gösterdiği kararlılık ve 

dayanıklılık, elinde zenginlik ve devlet [38] [gücü] bulunmadığı halde 

Romalılarla yirmi yıl boyunca yaptığı veya yaptırdığı savaşlar, kısacası 

sürekli olarak sergilediği [bu tür davranışlar] nedeniyle öyle 

aşağılamaya uygun bir kişi olmadığı açıkça anlaşılır.  
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Sonrakilerin insan hakkındaki değerlendirmeleri, diğer şeyler 

gibi şansa (sevk-i kazâ) bağlıdır. Karşı olduğu bir grup tarafından 

haksızlığa uğrayan ya da ortadan kaldırmaya çalıştığı bir çürük inanç 

kendisinden sonra devam eden hükümdarın şöhreti olmaz olsun! 

Romalılar, krallığa son verdikten sonra, hükumet, konsül 

(konsolos- سلوس قون ) denilen başkanları tarafından bir yıl süreyle 

belirlenmiştir ve bu olay yönetimi gücünün zirvesine ulaştırmıştır. 

Çünkü hükümdarların yönetim (hayât) sürelerinin bir bölümü 

doyumsuzluk ve açgözlülükle ve başka arzularla geçerken ardından da 

belki zayıflık ve bezginlik durumu gelir. Oysa cumhurbaşkanları 

(cumhûrun re’îsleri), her yıl değişeceklerinden tekrar hükumet olmak 

amacıyla yönetim dönemlerini şöhretli kılmak için hep hırslı 

davranırlar ve senatoyu sürekli savaş açmaya davet ederek her zaman 

yeni yeni düşmanlar gösterirlerdi.    

Senato ise, halkın bitmek bilmez isteklerinden ve 

yakınmalarından rahatsız olarak bunların sıkıntılarına çözüm olması 

için dışarıda işgalcilik düşüncesinde olduğundan savaşa çoktan 

istekliydi. 

Ganimetlerin güzel bir biçimde dağıtılması yüzünden savaş, 

[Roma] halkı yanında yarar sağlayıcı istenen [bir olay] olarak 

görülmekteydi. Ayırca, Roma kentinin ticaret ve sanattan tümüyle uzak 

olması da halk (efrâd) için yağmanın [en önde gelen] zenginlik aracı 

olması anlamına geliyordu. Bu nedenlerden ötürü, yağma ve çapul 

düzenli bir yöntem şekline sokulmuş ve günümüzde (ve’l-hâletü’l-

hazihi) bazı küçük Tatar kabilelerinde geçerli olan yönteme benzer bir 

kural benimsenmişti. Ganimetler ortaya serilerek askerlere dağıtılır, 

savaşa gitmeden önce askerler (herkes) hiçbir şeyi kendi çıkarı için 

saklamayacağına (ircâ‘) yemin ettiğinden ganimetlerde kayıplar 

olmazdı.     

Romalıların dünyadaki diğer topluluklardan daha fazla 

yeminlerine bağlı olmaları askerî düzenlerinin ana bağı (râbıta) 

olmuştur. 

Yendikleri ulusların topraklarının bir kısmını alarak iki parçaya 

ayırırlar; bunlardan biri bedeli kamuya (‘umûm) ait olmak üzere satılır, 

diğeri de halka (cumhûr) bir miktar vergi karşılığında fakirlere 

dağıtılırdı. Böylece savaşa gitmeyenler de zaferin meyvelerinden 

yararlanmış olurdu.   

Konsüllerin zafer alayı şerefini elde etmeleri yalnızca bir 

galibiyet ya da fetihle mümkün olduğundan, son derece acımasız bir 

şekilde savaşarak doğrudan düşmanın üzerine giderler ve her işe 

öncelikle kuvvetle karar verirlerdi. 
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Dolayısıyla Roma her zaman bitmeyen şiddetli bir savaş durumu 

[39] içinde bulunurdu. 

Sürekli savaşçı olan ve yönetiminin temeli bu kurala dayanan bir 

topluluğun, ya yok olma ya da bazen savaş bazen barış durumunda 

bulunduğundan, ne tam anlamıyla saldırgan ne de kendini korumaya 

hazır olmayan diğer toplulukları kolayca alt etmesi doğaldır.    

İşte bu durum nedeniyle, Romalılar savaş teknolojisinde 

(sanâyi‘-i harbiye) geniş bilgi edinmişlerdi. 

Ara sıra gerçekleşen savaşlarda elde edilen deneyimlerin (‘ibret) 

çoğu kaybolur. Barış (sulh u salâh) farklı düşünceler oluşturarak 

insanlara hatalarını (nekâyis) ve belki erdemlerini bile unutturur. 

Sürekli savaş (nuhârebe-i dâ’imiye) durumunun sonuçlarında 

biri de, Romalıların [savaş] kazanmadıkça hiçbir zaman barış 

imzalamamaları, olmuştur. 

Gerçekten başka bir savaşa gitmek için, bir toplumla utanılacak 

bir barış anlaşması (‘akd-i sulh) yapmaktan ne yarar elde edilir? 

Açıklanan özelliklerine uygun olarak Romalılar yenildiklerinde 

iddialarını daha güçlü biçimde ileri sürerek düşmanlarını dehşete 

düşürüp zafer için kendilerince büyük bir zorunluluk oluştururlardı.   

Romalılar her zaman en korkunç intikamlara uğramak tehlikesi 

içinde bulunduklarından kararlılık ve cesaret onlar için gerekli duruma 

geldi. Öyle ki bu erdemler onların yanında kendini, çocuklarını, ailesini 

ve vatanını sevmeğe dolayısıyla insan için saygın ve kabul edilebilir 

şeylerin tümüne eşitti. 

İtalya’da bulunan toplumların [savaşlarda] kuşatmaya özgü 

araçlar kullanmamaları ve ayrıca askerlerinin maaşlı olmamaları 

yüzünden bir [savaş] bölgesinde tutulmaları olanaksızdı. Bu nedenle 

savaşların çok azında kesin bir sonuç alınırdı. Çoğunlukla düşman 

ordusu ya da bölgesi ele geçirilip yağmalanır ardından hem yenen hem 

de yenilen kendi ülkesine geri dönerdi. 

İşte bu durum, İtalya’daki bölgelerin (memleketler) sert bir 

direnişine ve Romalıların da onları egemenlik altına alma (taht-ı 

mahkûmiyete idhâl) ısrarına neden olmuş ve kazandıkları başarılar 

Romalılarda ahlak bozukluğuna yol açmayıp kendilerini tümüyle 

yoksul bırakmıştır. 
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Romalılar komşu kentleri hızlıca ele geçirmiş olsalardı 

Pirus’un29, Galyalıların30 ve Annibal’ın31 saldırılarında (vürûd) yok 

[40] olmaları ve hemen bütün devletlerin doğal durumlarında 

[gözlendiği] gibi yoksulluktan zenginliğe, zenginlikten de hazcı 

ahlaksız bir yaşama (sefâhat) geçmeleri gerekirdi. 

Ancak bunlar her zaman çaba ve gayret gösterir, karşılığında 

engellerle karşılaşır, güçlerini genişletmeyi başarmaksızın dünyaya 

hissettirerek32 küçük bir daire içinde ileride tüm dünyanın başına dertler 

açacak bazı erdemlerle [41] uğraşırlardı. 

[Namık] Kemal-Devamı sonra 

 

(Buhar Hakkında Bilgiler) 

Buharın şaşırtıcı sonuçları (âsâr-ı ‘acîbe) hepimizin şaşkın ve 

hayret eden bakışları önünde ortaya çıkmaktadır. Bir fabrikaya girip 

elle çalıştırılması çok zor olan pek çok devasa aletin, yalnızca buharın 

hareket ettirici gücüyle (kuvve-i muharrike) nasıl kolayca ve hızlıca 

 
29 Pirus, Arnavutluk kralıydı. [Güney İtalya’da bulunan Yunan kolonisi] 

Tarantumluların (Tarant - تارانت) çağrısı üzerine İtalya’ya giderek [MÖ. 280-279’da] 

Romalılarla savaşmış ve önceleri büyük zaferler kazanmışsa da daha sonra yenilerek 
ülkesine geri dönmüş olduğu tarihlerde yazılıdır. 
30 (Galya)lılar (Golva - غولوا) şimdiki Fransa ülkesinin eski halkıdır (âhâlî-i kadime). 

Bunlar İtalya’da Etrüsk (Atrüsk - سقاترو ) kavmiyle savaşıp [40] yenildiklerinde 

Romalılardan yardım istemiş, Romalıların yardım için gönderdikleri elçiler (süferâ) 
Galyalıların yöneticilerine zorluk çıkarınca anlaşmazlığa düşüp, Etrüsklerle birleşerek 

[Roma’yı] düşman ilan etmişlerdir. Bunun üzerine Galyalılar Roma’ya saldırıp şehri 

kuşatarak ele geçirmiş, galip gelenler şehri yakıp yok edince halkı komşu ülkelere 

kaçmıştır. Ancak Roma halkından olmakla birlikte [kentten daha önce] kovulmuş Ardat 
 adlı biri, öç alıp ün salmak adına halkın (قامل) kabilesi arasında bulunan Kamel (اردآت)

Roma’ya geri dönmesini sağlamış ve bu durum Romalıları gayrete getirerek kenti tekrar 

kurtarmalarını sağlamıştır. Bu arada bazı [Romalı] liderler Galyalılara barış bedeli 

ödeyerek kötülüklerinin son bulmasını istemişler ise de Kamel bunlara karşı çıkarak 
dürüstlüğünü korumuştur. 
31 (Annibal) olağanüstü yiğitlik ve cesaretiyle ayrıcalık kazanmış ünlü kişilerden biridir. 

Tunus’ta bulunan (Kartaca) halkı seçkinlerinden (zâdegân) biri olarak yirmi beş 

yaşında anılan halka başkomutan (ser-‘asker) olmuştu. Romalıların bazı bağlaşıklarına 
(müttefik) saldırıp savaş açmaları üzerine [ordusuyla] İspanya ve Fransa üzerinden 

geçerek İtalya’ya gelip üç dört büyük savaşı tam bir zaferle kazanmış ve Romalıları son 

derece korkutmuştu. Ancak doğrudan Roma üzerine gelmeyip bir ay kadar [Güney 

İtalya’daki] Capua (Kapo -قپو) kentinde fazla oyalanıp ayrıca üyesi olduğu Kartaca 
halkı (cumhûr) [yöneticileri] tarafından da kendisine gerektiği gibi yardım 

edilemediğinden, bundan sonra yapılan savaşları kaybetmeye başlamıştı. Bununla 

birlikte on yıl İtalya’da kalabilmiş fakat daha sonra Roma generallerinden Scipio 

(Sipiyun - سيپيون) Kartaca üzerine gidince bu da ülkesini korumak için o yöne hareket 
etmişse de bu kez tümüyle yenilerek kaçmış ve Anadolu’da bulunan Bitinya (بيتنى) 

devletine sığınmıştır. Düşmanlarına teslim edileceğini anlayınca burada kendisini 

zehirlemiştir. [41] 
32 Metinden kaynaklanan anlamsızlık. [Hazırlayan] 
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hareket ettirildiğini, bir vapur içindeyken sadece çarkların (çarh) 

dönmesiyle hava koşullarının olumsuzluğuna rağmen geminin dalga ve 

akıntılara ne ölçüde karşı koyduğunu, demiryoluyla beş altı günlük 

uzaklığa beş saatte gidilmesini, kısacası yeni sanayinin ruhu 

konumunda olan buhar gücü aracılığıyla çeşit çeşit ürünün (masnû‘ât 

ve ma‘mûlât) kısa süre içinde ortaya konulduğunu gördüğümüzde, ilk 

önce türünün (benî Âdem) onurunun ve saygınlığının özü olan 

yeteneğiyle, insanın düşünme yetisine [ve] akıllara şaşkınlık veren 

bunca hayranlık uyandırıcı ürünü icat etme gücünü lütfeden, zatı 

benzeri ve misli olmaktan beri olan, tükenmez güç sahibi Yüce 

Yaratıcı’nın, sonsuz (hâric-i ez-dâ’ire-i ta‘dâd) tanrısal nimetlerini 

anımsayıp, elverdiği ölçüde övme ve teşekkür zorunluluklarını yerine 

getirerek, bunun gerçekliğini kavrayabilmek için, bizlerde doğal bir 

istek bulunduğundan, bu konuda bazı bilgiler sunulduğu takdirde 

herkesçe anlaşılıp kabullenileceği kesin olmakla, buharın makinalarda 

kullanılmasının temeli, kuralları ve sonuçlarının açıklanması uygun 

bulunmuştur. 

Su buharının genellikle makinalarda kullanılması son derece 

basit bir temele dayanmaktadır. Bu da (her tarafı sıkıca kapalı bir kap 

(zarf) içinde bulunan buhar ve gazların dışarı çıkmak için kabın her 

noktasına basınç (tazyîk) uygulama özelliğinden) oluşmaktadır. 

Bunların söz edilen basınçları o derece büyüktür ki dışarı çıkıp 

havaya karışacak bir yol (menfez) bulamazlarsa, ne kadar kalın ve neden 

yapılmış olurlarsa olsun mutlaka bulunduğu kabın parçalanmasına yol 

açarlar. Bu durumun bir tencere ya da bir humbara ile sınanması 

olanaklıdır. 

Buharın gücünü anlatmaya yukardaki açıklama yeterliyse de bu 

gücün tehlikeli olacak düzeye çıkarılmadan bilim ve sanayide (san‘at) 

kullanılmasının bazı çok önemli yararlar sağlayacağı açık olduğundan 

yüce fizik biliminin (hikmet-i tabî‘iye) çeşitli ilkeleri gibi bundan da 

insana bir yarar sağlamak için kullanılmakta olan araçlar aşağıdaki 

şekilde kısaca açıklamaya girişildi.     

İlişikteki resimde gösterildiği üzere b işaretli ocak aracılığıyla 

içindeki su kaynatılan bir kazan (kazgân) üzerine, [oluşacak] buharı, 

metalden yapılmış içi boş bir (v) silindiri içine ulaştırmak [42] için bir 

(d) borusu konulur.  Sözü geçen silindirin içinde tulumbalarda olduğu 

gibi bir piston (tokac) bulunur. (dm) borusundan silindirin alt tarafına 

yani pistonun altına gelen buhar yukarıda anlatılan gücü aracılığıyla 

pistona basınç (tazyîk) uygular.     

Piston sabit olmadığından hemen yerinden hareket ederek 

silindirin üst kısmına kadar çıkar. O anda sözü geçen (dm) dorusu 
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kapanır ve musluğu açılınca silindirin içindeki buhar çıkarak olması 

beklenilen [patlama] tehlikesi savuşturulmuş olur.  

Bundan sonra pistonun üst kısmına gelmek üzere buhara (dy) 

borusundan çıkış verilecek olursa bunun basınç gücüyle (kuvve-i 

tazyîkiye) söz konusu piston aşağı doğru hızlıca iner. Sonra bu borunun 

kapanmasıyla birlikte (k) musluğunun açılması gerekir.     

Özetle silindirin içine birbiri ardına (m) ve (y) borularından 

buhar verilip her defasında biriken buhar musluklardan dışarıya 

çıkarılırken bazen bunun şiddetiyle bazen de alttan gelen basıncın 

etkisiyle, sözü edilen piston silindirin içinde sürekli olarak yukarı aşağı 

hareket eder. 

Bu durumda (h) kolunun (sırık) bir ucu pistonun sapına diğer ucu 

buharlı gemi (vapur) çarklarında olduğu gibi eksene (mihver) (1) bağlı 

olduğunda pistonun açıklandığı biçimde inip çıkması, anılan kola 

(‘amûd) dairesel bir hareket vereceği ve bunun hareketinin de [bağlı] 

kayış ve dişliler (makaralar) aracılığıyla diğer parçalara (âlât) 

aktarılacağı açıktır.    

Buharlı makinaların çoğu yukarıda açıklanan genel kurala bağlı 

olarak üretilirse de bazılarında pistonun her hareketinin ardından 

dışarıya buhar çıkmayıp, hareketini tamamladıktan sonra [buhar] ayrı 

bir boruyla içinde her zaman soğuk su bulunan bir bölmeye gönderilir. 

Buraya gelen [buhar] suya değer değmez sıvı durumunu geçer. Böylece 

musluklara gerek kalmayıp silindirin içi boşaltılmış olur. 

Bu iki tür makinalara ayrıca birer ad verilip önceleri buhar 

makinaları bu şekilde iki kısma ayrılırdı. Ancak şimdi bu ayrım geçerli 

olmayıp makinalar genellikle üretim şekillerine göre birincisi sabit 

buhar makinaları, ikincisi gemi (sefâyin) makinaları, üçüncüsü 

demiryolu ateş arabaları ve dördüncüsü tarım araçları olmak üzere 

başlıca dört guruba ayrılır. Her birinin yapısı, kullanımı, ne zaman 

kimler tarafından icat edildiği önümüzdeki sayılarda (âtî) anlatılacaktır. 

(Devamı sonra) Babıali Tercüme Odası Görevlilerinden Rıfat [43] 

 

(Tarım Aletleri Hakkında Bilgi) 

Geçen sayıda söz verildiği üzere bu sayıda tarım aletlerinden 

ikisinin çizimleri ve özellikleri olabildiğince gündelik (kaba) Türkçe 

kullanılarak anlatılacaktır.    

(Demirden Yapılmış Bahçıvan Tarağı) 

Bu taraklar ekin ekilen yerlerde çıkan yararsız otları ekin 

kalktıktan sonra tarlada kalan kök ve sapları toplamak için kullanılır. 

Döğen sürülüp [sap] kesildikten sonra [oluşan] samanın da 

bunlarla toplanması çok kolaydır. 
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Kullanımları çok kolay olmanın dışında bunlarla kısa sürede çok 

yer temizlenir. Resimde görüldüğü gibi, aynı sırada yer alan eğri demir 

oklar, kullanımdan sonra her zaman yerde kalıp paslanmaması için, (s) 

ile gösterilen kol, (a) ile işaretli kola bağlanarak, yukarı kaldırılırlar. 

 (Ekin ve Ot Biçme Aracı) 

Resimden de anlaşılabileceği üzere büyük çark (tekerlek) 

döndükçe yanındaki küçük çark da döner [bu sırada] bununla birbirine 

bağlı olan (m) işaretli üç köşeli bıçaklar iki yana oynayarak önüne gelen 

ot ve ekini biçerler. Biçilen ot veya ekinler de yine büyük çarkın 

döndürdüğü (l) ile gösterilen taraklarla demet demet geriye atılır. 

Görevlinin anlattığına göre bununla saatte bir İngiliz dönümü 

kadar yerin biçilebileceği Avrupa’da denemelerden anlamıştır. 

Bu araç da bir çift beygir ya da öküze çektirilebilir. Bu sırada 

birisi (k) ile gösterilen yere oturup [aracı] tek başına kullanabilir. 

 

(Bulmaca) 

Bir incelikli şey ki âlemin süslü nedeni ve insan yaşamının 

dayanağı olup soyu sopu temiz, özsel onuru yeryüzü ve göklerin 

sakinlerince kabul görmüş olarak yaratılışın başından beri macera ve 

öyküleri yerden göğe kadar ortalığı şaşkınlık gürültüsüyle doldurmuş 

ve sadece onun eğitimiyle uğraşılsa gerçekten medenilik, ülke ve 

toplumun zenginliğine yol açacak olmasıyla âlemin velinimeti 

denmeye layıktır.    

Böylesi özsel onura ve yüce özellikler gösterip her türlü 

yüceltmelere hakkı olduğu Güneş’ten daha açık iken insan türü 

doğallıkla kendisine katlanamaz aşağılama ve zorluklar göstermek 

zorundadır. Ve böyle düzen yıkan güçlükler karşısında pek çok saygı 

uyandırıcı olduğundan, ortaya çıkışından yetkinliğe ulaşmasına ve belki 

yok oluş vaktine [44] kadar, her yüzden, hem saygın hem hakir 

görülendir. 

Üstüne üstlük kendisinin tasa ve özlem iç sıkıntısı, dünyanın 

türlü işlerinin başına püsküllü bela olup, kararlılık ve dinlenme 

harmanına şimşek ve ateş saçıcı sevgisi, gönül geçirici büyüleyici bir 

gül yüzlü olduğu halde, bir güneş yüzlü afetin yanağının parlaklığına 

gönül vermiş ve aşkının gayretiyle biçare âşık gibi bir zaman gönlü 

ateşlerde yanmış, ayrılık ateşinden yaşaması ümitsiz hasta gibi sap sarı 

olup sıkıntı ve zorluk dalgalarına atlayarak gizli derdine çare bulmak 

için her renge boyanmıştır.  Ve bir zaman boyunca dağ başlarında 

Mecnun misali rüzgarların önüne düşüp, tavus kuşu gibi gönül avlayıcı 

şekilde salınarak bazen yalnızlık sofasında durmuş ve bazen son derece 

canlı bir biçimde yüz gösterip âlemin tadı damağında kalarak deniz gibi 

meşk ölçücü saba rüzgarını güzel endamıyla karşılayan engin bir su 
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olmuştur. Ve gönül çelen güzel yüzüne bakan açgözlüyle buluşup 

kavuşmada, cömert gönüllü olup, bunca aşağılama gördüğü halde, ne 

hoş soyluluk ki yine insanlar için kendini feda ettiği açıktır. Ve bunun 

durumuna değil yeryüzü gökyüzü bile tasalanarak dövünme gözyaşları 

saçarken kendisinin kesinlikle üzülmeyip neşeli yüzünü göstermeye 

devam ettiği meydandadır.         

Ancak ne yazık ki kader ve kazanın kavrama ve zekâya perde 

çeken olup bitme tarzı gereği, katlanılmaz gönül alışı arzu ve istekleri 

çaresiz şeytana bağlı ve hizmet edici olup onun hile ağı olmasıyla 

cezalandırılması, zamanın getirdiği bunca belalardan mizacı incinmek 

ve pek çok yabancı yumruğu yiyip ve pek çok kez ayaklar altında 

çiğnenmek olup baş ağrıtan bir tutsak olmuş ve feleğin türlü türlü 

felaketlerinden geçerek âlemin [her türlü] cömertlik ve çirkinliğini 

görmüş geçirmiştir.       

Sözün özü, renkli mizaçlı olduğundan her boyandığı renge özgü 

olan durum ile bazen saygı görerek bazen aşağılanarak başı dertten 

kurtulmadığı ve vatanın nimetlerinden sürülmüş olduğu herkesçe 

bilinmektedir.  

İşte burası şaşırtıcıdır ki, boyanmadığı hiçbir renk ve 

katlanmadığı sıkıntı ve eziyet kalmadığı ve şeytana bile aldatma aracı 

olduğu halde işin sonunda yüzünün akıyla sonlu âlemin yanağında 

kendini göstermekte olduğundan ilk baştaki ve en sondaki durumu ve 

ünü, önceden gören kişilerin sezgilerini gerektirip büyük küçük 

herkesin övücü dudaklarının işareti (posgâh) olmakla o kalp 

temizliğiyle gönül okşayan çekici güzelin (şûh) perçem kemendine 

tutulduğumu ve özünün kendimin ve tüm âlemlerin hayat kaynağı 

(mâbihi’l-hayât) olduğunu bildiğimi yadsıyamam. 

Mektûbî-i Hâriciye Görevlilerinden Hâlit 

 

Tam Ay Tutulması (Husûf-ı Küllî) 

İçinde bulunduğumuz bin iki yüz yetmiş dokuz yılı Zi’l-Hicce 

aynın on beşinci33 ve [karşılık gelen] Rumî yılı Mayıs ayının [45] yirmi 

birinci Salı gecesi tam ay tutulması (husûf-ı küllî) olmuştur. 

[Tutulmanın] üç saat on dokuz dakika elli dört saniye süreceği bilimsel 

hesaplamalarla (ber-muktezâ-yı fenn) ortaya çıkmış ve bunun ekteki 

sayfalarda bulunan çizimleriyle aşağıda yazılmış açıklaması Mekteb-i 

Tıbbiye-i Şâhâne öğrencilerinden Kuleli Hastahânesi başhekim 

yardımcısı yarbay (tabîb-i sânîsi kâ’imimakâm) saygıdeğer Mahmud 

Beg Efendî tarafından resmedilip hesaplanarak müneccimbaşı erdemli 

 
33 TTK dijital Tarih Çevirme Kılavuzu’na göre metinde verilen Hicrî tarihin Miladî 

karşılığı 3 Haziran 1863’dir. Ancak Rumi tarih bir gün farkla 22 Mayıs 1279 Çarşamba 

gününe denk gelmektedir. [Hazırlayan]. 
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Osmân Sâib Efendi Hazretleri [1795-1864] tarafından da uygun 

bulunmuştur. 

Ay Tutulmasının Süreleri 
Saat Dakika Saniye 

3 14 25 Ayın Dünya’nın gölgesine girmesi 

4 11 55 Tutulmanın başlaması 

5 18 55 Tutulma durumunda kalmanın başlaması 

5 51 49 Tutulmanın yarı süreye ulaşması  

5 54 49 Tam tutulma anı = dolunay (Bedr)  

6 24 49 Ayın ışık alıp görünmeye başlaması. 

7 31 49 Ayın tamamen görünmesi  

8 29 19 Ayın Dünya’nın gölgesinden çıkışı. 

3 19 54 Tutulma süresi  

Ay Tutulmasının Aşamaları 

Sâ‘at Dakîka Numero 

4 32 1 

4 52 2 

5 12 3 

5 52 4 

6 32 5 

6 52 6 

7 12 7 

Ayın İlerleme Hareketinin Ölçüsü 

20          30          40 

 

Güneş ve Ay Tutulması Hakkında Bilgi 

Gökyüzünde (tûl-ı semâ) varsayılan üç yüz altmış dereceyi 

Güneş tam bir yıl içinde geçerek gökbilimcilerin (erbâb-ı fenn-i hey’et) 

sıfır noktası (nokta-i sıfr) dedikleri koç burcu bölgesine (ibtidâ-yı 

hamel) döner ki bu zamana Nevruz adı verilir. Ay ise [burçlardaki] bu 

dolanımları (derecât) yirmi sekiz ve yirmi dokuz gün[lük süreler]de 

geçer. [Burçların her birinde] Güneş’le buluştuğu (mukârin) her anın 

ertesi günü Arap aylarının (şuhûr-ı Ârabî) başlangıcı sayılır. Çünkü 

yeniayın (hilâl) görülmesi sonraki [gökbilimci]lere göre Güneş’ten 

uzaklık derecesine bağlıdır.     

Diğer gezegenlerin (kevâkib) Güneş’le bir burçta buluşmasına 

(kırân) ihtirâk, ayın buluşmasına ise ictimâ‘ derler. Ay’ın karanlıkken, 

ayın ortalarında tam Güneş’in karşısına gelerek [46] tümüyle aydınlık 

duruma geçmesine dolunay (bedr) denir. Buna da istikbâl adını verirler.  

Güneş, Ay (neyyireyn) ve diğer gezegenlerin dolandığı yörünge 

üzerinde birbirinin karşısında bulunan iki nokta vardır. Bun[okta]lar 

diğer gezegenlerin hareket özellikleriyle kürelerinde (felek) batıdan 
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doğuya dolanımlarının aksine doğudan batıya giderler. Bir burcu bir 

buçuk yılda geçerek on sekiz yılda küreyi (felek) tamamen dolanıp 

tekrar bulunduğu yere (derece) gelirler. 

Güneş bu noktaların her birinden yılda bir kere geçer. Bu 

noktalardayken Ay ile birer kez karşı karşıya (mukâbele) ve birer kez 

de yan yana (mukârene) bulunur. Bu karşı karşıya ya da yan yana 

durumunda Güneş’in başucu noktası (‘ukde-i re’s) veya ayakucu 

noktasıyla (zeneb) aralarındaki uzaklık on iki dereceden az olduğunda 

olasılıkla (ihtimâl sûretiyle) altı dereceden az olursa genellikle (‘ale’l-

ıtlâk) Ay tutulması (husûf) ya da Güneş tutulması (küsûf) gerçekleşir.  

Bunların nedeni konusuna gelince, Güneş ve Ay iki noktanın 

(‘ukadeteyn) birinde buluştuğunda (ictimâ‘) Ay yuvarlağı Güneş ile Yer 

arasına girerek Güneş’in Dünya’ya ışık göndermesine engel olur ki 

Güneş tutulması (küsûf) böyle oluşmaktadır.    

Ve açıklandığı üzere Güneş’le Ay’ın buluşmasında ortaya 

çıkmasından ötürü daima ayın sonlarına rastlar. 

Yine Güneş ve Ay’ın her biri, iki noktanın birinde bulunurken 

diğerinin tam karşısına geldiklerinde Yer’in aralarında perde 

oluşturarak Ay’ın ışık almasına engel olması nedeniyle sahip olduğu 

şekil siyah görünür. İşte Ay tutulması denilen olay Ay’ın bu 

durumudur. 

Ay ve Güneş tutulmasının hangi saatte olacağı, ne yönde 

görüneceği ve nereden ne ölçüde gözlenebileceği geometri ve 

astronomi hesaplamalarıyla bilinir. 

Diğer gezegenlerin de Güneş ya da Ay tutulmaları vardır. 

Hesapları yapılıp zamanları belirlenir ve Dünya’nın dışına (fevka’l-arz) 

çıkılabilirse gözlenebilir. 

 

Zorunlu Açıklama 

Mecmû‘a-i Fünûn’un Mart ayında çıkmaı gerekirken ancak 

Nisan’da çıkarılabilen 1863 tarihli dokuzuncu (Ramazân 1279) 

sayısında baş tercüman saygıdeğer Münif Efendi’nin [1830-1910] 

dergimiz Mir’ât hakkında yazdıklarını okuduk. 

Adı geçenin bunları, dergimizi görüp okumadan kaleme aldığını 

düşünsek, kullandığı alaycı dilden, birinci sayımızda yer alan bazı 

konuların kendi görüşlerine uymamasından ötürü böyle konuştuğu 

anlaşılmaktadır. Görüp okumuş desek, bilinen ahlakı (ahlâk-ı 

mazbûtası) [47] ve Mecmû‘a-i ‘İber-i İntibâh hakkında söylediği 

hakaret içeren sözleri hatırlanırsa, kendisinden bu tür eserlerin 

değerlerini anlaması hiç beklenilemez.  

Gerçekte bu tür dergileri inceleyip değerlendirirken [sergilediği] 

saldırganlık ve hakaret kabullenilse bile [bulduğu her kusur dergisinde] 
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bir iki ay önce açılmış sergiyi görmedik kişi kalmadıktan sonra 

açılacağını okuyucularına duyurmasından daha zararsız olacaktır.  

Hele beyefendiye sorulsa dergimiz için Mecmû‘a-i ‘İber-i 

İntibâh’a yaptığı gibi hakâret içeren bir dil kullanmaması bizim için bir 

lütüfdur.  Galiba bu üslubu bilginin yayılmasına olan aşırı tutkusunda 

kaynaklanıyor. 

Hatta “umûm dersleri” hakkında yazdığı makalenin etkisiyle, 

merhametli Ahmed Vefîk Paşa Efendî Hazretlerinin [1823-1891] 

dersinden, herkesle birlikte kendisinin de mahrum kalması, bunu 

güçlendiren bir kanıt olabilir sanırız. 

Ancak acaba bu makale dersin yerini tutabilir mi ve derslerin 

kaldırılmasına neden olan kişi böyle bir ders okutabilir mi işte bu 

sorulabilir.  

Ayrıca şurası kesindir ki bu derse katılıp dinleseydi en azından 

Prut savaşından sonra Köprülü Mehmed Paşa’yı [1578-1661] 

mezârından kaldırub Karadağlıların isyanını bastırmaya gönderdiğinin 

farkına varırdı. 

Bize gelince, Münif Efendi’nin övgülerini elde edememiş olmak 

bir yana adı geçen Ahmed Vefîk Efendî Hazretlerinin izleyicisi 

olmaktan ötürü övünç duyuyoruz. Münif Efendi de bilginin yayılması 

yolundaki çabalara gösterdiği dirençle övünebilir. 

 

(Uyarı) 

(Münif Efendi’nin dergisi Mecmû‘a-i Fünûn’da yazdığı yazıların 

tümü kişisel görüşler ve sıradan şeylerden oluştuğundan kendisine 

cevap verme hakkımızı kullanıyoruz. Yazdıklarımızın adı geçen 

dergide bilimlerin yayılması için çaba gösteren değerli bilginlerimizle 

ilgisi yoktur). 

 

(İçindekiler) 
Zenginlik Araçları (Esbâb-ı Servet) Refîk 

Muhâkeme-Nâme adlı Roma Tarihi Tercümesi  [Namık] Kemal Bey 

Buhar Hakkında Bilgiler  Ahmed Rıf‘at Bey 

Tarım Aletleri Hakkında Bilgi Refîk 

Buhar ve Tarım Aletlerinin Resimleri - 

Bulmaca (Lûgaz) Hâlet Beg 

Tam Ay tutulması ve Şekli - 

Güneş veAy Tutulması Hakkında Bilgi Bir Zat Tarafından 

Zorunlu Açıklama (Vecîbe) Refîk 

Osmanlı Sergisinin İçerisinin Kapısından 

Görünüşü 

- 

[48] 
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5. EKLER 
 

 
 

Resim 1. Mir’ât, Şubat 1863 (Ramazân 1297) , Sayı 1, kapak sayfası. [Kapak 

Bilgileri: Mir’ât – Def‘a 1, Sene 1, Ramazân, İstanbul, Tercümân-ı Ahvâl 

Matba‘asında Tab ‘ Olunmuştur, 1279] 
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Resim 2. Mir’ât, Şubat 1863, Sayı 1, sayfa 2. [Refîk imzalı “Mukaddime” ve “Esbâb-

ı Servet” adlı yazının başlangıcı] 
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Resim 3. Mir’ât, Şubat 1863, Sayı 1, “Sergî-i ‘Umûmî-i ‘Osmânînin Harîta-i 

Musattahasıdır. [Osmanlı genel sergisinin krokisidir. 1- Padişah Dairesi, 2- 

Şehzadelere mahsus bölüm, 3- Bakanlara özgü bölüm, 4- Kapılar, 5- Merdivenler, 6- 

Eşyalara özgü dükkân gibi bölmeler, 7-Gezinecek Yerler, 8- Fıskiye, 9- Reyonlar 

arası gezinecek yerler, 2 ve 3 nolu dairelerin alt katları sergi memurlarına aittir.] 
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Resim 4. Mir’ât, Şubat 1863, Sayı 1, “Sergî-i ‘Umûmî-i ‘Osmânînin Ön Tarafından 

Görünüşi”. 
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Resim 5. Mir’ât, Şubat 1863, Sayı 1, “Makinalara Mahsûs Mahallin Ön Tarafından 

Görünüşi”, [Resimde Avrupa’dan gelen makinaların sergilendiği yabancı ürün reyonunun 

Sultan Ahmed Meydanı’ndaki Dikilitaş’ın hemen arkasına bina edildiği görülüyor.] 
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Resim 6. Mir’ât, Şubat 1863, Sayı 1, “Makinalara Mahsûs Mahallin Harîta-i 

Musattahasıdır”. [Krokide yabancı reyonuna “Dikiltaş” tan girilip “Yekpare 

Dikilitaş’tan” çıkıldığı yazılmaktadır. En solda 10’dan 60’a kadar numaralandırılmış 

kroki ölçeği bulunmaktadır]. 
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Resim 7. Mir’ât, Mart 1863, Sayı 2, sayfa 18. [İkinci sayı, ilk sayfa. Burada Mir’ât’a 

halk tarafından beklenenin çok üstünde ilgi gösterildiği belirtilip teşekkür edilmekte, 

ayrıca bu sayıda Namık Kemal’in Montesquieu’dan çevirip göndermeye başladığı 

Roma Tarihi’nin Muhâkeme-Nâme adıyla tefrikasına başlanacağı ve ilk sayıdaki 

bulmacanın Devlet Basımevi düzeltmenlerinden Mehmed Said tarafından gönderilen 

çözümüne yer verileceği bildirilmektedir.] 
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Resim 8. Mir’ât, Mart 1863, Sayı 2, “Sergî-i ‘Osmânî Bağçesinde Vâkı‘ Fıskiyenin 

Görünüşi”. 
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Resim 9. Mir’ât, Mart 1863, Sayı 2, Avrupa’dan getirilip sergide teşhir edilen saban 

çizimleri. [Açıklamalar yukarıdan aşağıya sırasıyla “Bir bârgîrli [yani beygire 

çektirilerek kullanılan] küçük saban”, “İki bârgîrli büyük saban”, “İki bâgîrli ve iki oklı 

kebîr [yani büyük] saban”, “İki bârgîrli ve timur [yani demir] kollı saban” şeklindedir.] 
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Resim 10. Mir’ât,  Mart 1863, Sayı 2, Avrupa’dan getirilip sergide teşhir edilen saban 

çizimleri. [Açıklamalar Yukarıdan aşağıya sırasıyla “İki bârgîrli ve timur [yani demir] 

kollı saban”, [yine bir başka] “İki bârgîrli ve timur [yani demir] kollı saban”, “Patate[s] 

ekilecek mahalle mahsûs iki bârgîrli ve timur [yani demir] kollı saban “, “Üç bârgîrli 

ve timur [yani demir] kollı saban” şeklindedir.] 
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Resim 11. Mir’ât, Nisan 1863, Sayı 3, sayfa 34. [Üçüncü sayı, ilk sayfa, üçüncü sayı 

“Esbâb-ı Servet” adlı tefrika ile başlamaktadır.] 
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Resim 12. Mir’ât, Nisan 1863, Sayı 3, [Sayfadaki açıklamalar yukarıdan aşağıya 

sırasıyla “Buhâr makinalarının esâs-ı terkîbi”, “İki bârgîre çekdirilur bağçevân tarağı”, 

“İki bârgîr ile idâre olunur ekin ve ot biçecek taraklı alet” şeklindedir] 
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Resim 13. Mir’ât, Nisan 1863, Sayı 3, [Ay ve Güneş tutulmasıyla ilgili çizim. Sayfadaki 

açıklamalar yukarıdan aşağıya sırasıyla “Hey’ât-ı husuf-ı küllî” yani tam ay 

tutulmasının evreleri ve “Bed’-i husûfdan yirmişer dakîka fâsılalar ile rû’yet olunacak 

“husûf-ı küllî” yani tutulmanın başlangıcından yirmişer dakika aralıklarla görülecek 

tam Ay tutulması şeklindedir.] 
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Resim 14. Mir’ât, Nisan 1863, Sayı 3, “Sergî-i ‘Osmânînin Girilecek Kapusundan 

İçerusunun Görünüşi”. 
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6. ESKİ VE YENİ TÜRKÇE DİZİN 
 

A 

Afrika, 39, 68, 86, 115 

Agaton Efendi, 50, 97 

Ahmed Vefîk Paşa, 28, 81, 128 

Akif Paşa, 16, 61, 108 

Âlî Paşa, 15, 28, 45, 60, 92, 107 

Amerika, 22, 23, 38, 52, 85, 87, 99, 

100, 115 

‘amûd, 123 

Annibal, 74, 121 

Ardat, 74, 121 

Atlas Okyanusu, 115 

Avrupa, iii, 14, 18, 24, 30, 34, 43, 51, 

52, 69, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 

112, 115, 116, 117, 124 

Avustralya, 115, 116 

ayakucu noktası, 127 

Azmi Beyefendi,50, 97 

B 

Bâbı‘âlî, 61 

Bâbıali Tercüme Odası, 98 

Bağdâd, 71 

Bahr-i Muhît-i Garbî, 68 

banka, 24, 71, 117, 118 

başucu noktası, 127 

Beyoğlu, 14, 19, 112 

Bitini, 74 

Bitinya, 121 

Buhar, 13, 20, 23, 29, 31, 75, 76, 81, 

121, 122, 123,  128 

Büyük Sahra, 115 

C 

Capua, 121 

Cezayir, 39, 68, 86, 87, 115 

D 

dalkavukluk, 25, 30, 32, 111 

dedikodu etmek, 110 

Dersa‘âdet, 43, 90 

dışalım, 87, 88 

dışsatım, 87, 88 

E 

eksen, 123 

emek gücü, 24, 114 

Endülüs, 24, 86, 87 

Etrüsk, 74, 121 

F 

fabrika, 23, 45, 92, 100 

Felâtun, 58 

felek, 32, 126 

Feshane, 18, 31, 53, 100 

Feyzî-i Hindî, 61, 108 

Fotografya, 65 

Fransa, 39, 68, 74, 86, 88, 115, 121 

Fuad Paşa, 15, 27, 45, 92, 106 

G 

gıybet etmek, 110 

Gine, 68, 115 

Golva, 74, 121 

gümrük vergisi, 18, 23, 33, 88 

H 

Halep, 18, 53, 100 

Halîl Efendî, 61, 108 

Hâlit, 17, 78, 125 

Henry VII, 105 

Hıristiyanlar, 39, 86 

hikmet-i tabî‘iye, 75, 122 

Hindistan, 69, 116 

Husûf, 13, 14, 19, 20, 21, 78, 79, 80, 

81, 125, 127 

Hüdâvendigâr, 19, 53, 100 
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İ 

ictimâ‘, 79, 80, 126, 127 

ihtirâk, 32, 79, 126 

İngiltere, 22, 23, 24, 31, 33, 39, 41, 

42, 52, 53, 58, 67, 69, 86, 87, 88, 

89, 99, 100, 105, 108, 116, 117 

İpsik, 19, 61 

İpswich, 19, 29, 108 

İspanya, 22, 38, 39, 74, 85, 86, 87, 

121 

İstanbul, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 28, 

29, 30, 31, 34, 35, 43, 53, 69, 70, 

82, 88, 90, 100, 116, 117, 118 

istikbâl, 32, 79, 126 

İtalya, 22, 39, 57, 73, 86, 103, 120, 

121 

İzmir, 68, 115 

K 

Kamel, 74, 121 

Kapo, 74, 121 

Kartaca, 74, 121 

Kemâl, 12, 16, 47, 48, 51, 58, 65, 74, 

81, 105 

Kırım, 56, 103 

koç burcu, 126 

Kons[o]loslar, 73 

Köprülü Mehmed Paşa, 27, 81, 128 

Köstence, 68, 115 

Küsûf, 14, 19, 20, 21, 79, 80, 81, 127 

L 

Lacedaimonialılar, 103 

Lasdmon, 56 

Londra, 42, 90 

Lucretia, 57, 104 

M 

Mahmud Beg Efendî, 75, 125 

Mandosen, 14, 19, 66, 112 

Meclis-i Ehl-i Hibre, 50, 97 

Mecmû‘a-i ‘İber-i İntibâh, 80, 127, 

128 

Mecmû‘a-i Fünûn, 80, 127, 128 

Mehmed Sa‘îd, 17, 51, 59, 98 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne, 14, 21, 

78, 125 

Memâlik-i Mahrûsa, 40, 48, 58, 62, 

87 

Merâkeş, 39, 86 

mihver, 32, 123 

Montesquieu, 13, 25, 32, 51, 55, 98, 

102 

Muhâkeme-Nâme, 21, 25, 55, 56, 102, 

103, 118, 128 

mukâbele, 32, 80, 81, 127 

mukârene, 32, 80, 127 

Mustafa Fâzıl Paşa, 18, 50, 97 

Münif Efendi, 11, 26, 27, 80, 127, 

128 

N 

Nâmık, 16, 65 

Nâzım Beg, 50 

Nevrûz, 32, 79, 126 

Neyyireyn, 79 

Nobi, 68, 115 

nokta-i sıfr, 32, 79, 126 

Numa, 57, 104 

O 

Orve’l, 19, 61 

Orwell, 19, 29, 109 

Osmân Sâib Efendi,78,  126 

Osmanlı Genel Sergisi, 105 

Osmanlı Sergi Yönergesi, 95 
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Mir’ât, Mustafa Refîk Bey tarafından Şubat-Nisan 1863 tarihleri arasında 
aylık sadece üç sayı yayınlanabilmiş bir dergidir. Mir’ât’ın iki önemli özelliğinden 
birincisi, Mecmûa-i Fünûn ve Mecmûa-i İber-i İntibâh’ın (dokuzuncu sayıdan itibaren 
Mecmûa-i İbretnümâ) ardından Osmanlının üçüncü popüler bilimsel ve felsefî 
dergisi olmasıdır. İkinci özelliği ise, ülkemizdeki ilk resimli dergi olmasıdır. 
1865’te henüz yirmi iki yaşındayken İstanbul’da koleradan vefat eden Refîk Bey, 
Namık Kemal’in yakın çevresindeki gençlerden olup, aynı zamanda Genç 
Osmanlılar hareketinin ilk kurucuları arasında yer almaktadır. Mir’ât, Refîk Bey’in 
üçüncü sayıda Mecmûa-i Fünûn editörü konumundaki Münif Paşa ile girdiği 
polemik sonucu yayınını sonlandırmıştır. Dergideki on resim sayfasındaki 
çizimlerin pek çoğu, dergiyle aynı zamanda açılan Osmanlının ilk uluslararası 
sergisi olan Sergî- ‘Umûmî-i ‘Osmânî’ye aittir. Bu çizimlerin birçoğu dergiye 
1860’ta geldiği İstanbul Pera’da açtığı matbaasında, öldüğü 1871 yılına kadar 
çalışan Fransız litograf Nicolas Mandouce tarafından tab edilmiştir. Sergiye 
gönderdiği tarım aletlerinin tanıtımı dolayısıyla günümüzde hala faaliyetini 
sürdüren o zamanki adıyla İngiliz Ransomes & Sims şirketinden söz edilmesi 
derginin bir başka ilginç yönüdür. Mir’ât’ı düşünce tarihimiz bakımından önemli 
kılan bir diğer özellik,  Namık Kemal tarafından tercüme edilip dergiye 
gönderilen, Montesquieu’nun 1734’te kaleme aldığı Roma tarihi ile ilgili eserine 
dair tefrikadır. Yine, dönemin önde gelen teknolojileri arasında yer alan buhar 
gücünün nasıl hareket enerjisine dönüştürüldüğünü, o yıl yaşanacak Ay tutulması 
nedeniyle Güneş ve Ay tutulmalarının nasıl olup bittiğini açıklayan makalelerin 
yanı sıra o dönem Osmanlı ülkesindeki sanayi tesislerinin altmış yetmiş yıl eski 
olduğu, yabancı malların başta İstanbul olmak üzere ülke pazarını istila ettiği, yerli 
sanayi oluşana kadar vergi yoluyla ithal mallarının ülkeye sokulmasının 
engellenip halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi, ve eski ticaret 
anlayışımızın değiştirilerek ticaretin Batı’da olduğu gibi ticari şirketler ve 
kurulacak bankalar yoluyla yapılması gerektiği gibi, çok yüksek ekonomik-politik 
bilinç içeren yazılarıyla Mir’ât’ın, sadece erken dönem dergiciliğimizin değil 
modernleşme tarihimiz de ilginç bir örneğini oluşturduğu görülmektedir.     
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