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Mısırlı bir tarihçi ve yazar olan Ahmed Emin1
, Kahire'de orta halli bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimine babasının yanında 
başladı. İlkokulu bitirince, bir süre Ezher Üniversitesi'nde okudu. Daha sonra 
Kadı Mektebi'ne2 girdi ve buradan mezun oldu. Çeşitli yerlerde öğretmenlik 
ve yargıçlık yaptı. 1936 senesinde Kahire Üniversitesi, Edebiyat Fa}9iltesi'ne 
öğretim üyesi olarak girdi. ı 939 senesinde de adı geçen fakültenin dekanı 
seçildi. ı 945 senesinde ise, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür İdaresi Müdürü . 
olarak görev aldı. ı947 yılında Dimeşk (Şam) Arap Dil Kurumu'na üye 
olarak seçildi..30 yıl kadar Tercüme Telif ve Neşir Kurumu'na başkanlık etti. 

XX. yüzyılın başlarında modern Arap düşüncesinin önderlerinden 
sayılan Ahmet Emin, Arap dünyasında özellikle de Mısır'da felsefe, edebiyat 
gibi alanlarda telif ve neşir hareketinin öncülerinden biriydi. Dil ve edebiyat 
alanında yenilikçilerin başında yer aldı. Özellikle Arap gramerinin ve 
retoriğinin kolaylaştırılması yolunda büyük adımlar attı. Diğer taraftan yakın 
arkadaşı Til.hft Huseyn (1889- ı 973l ve Abdulhamid el-İbadl (ö. 1956)4 ile 
İslam düşünce hayatını inceledi. Nitekim Ahmed Emin'in Fecru 'I-İslam· adlı 
yapıtı, bu inceleme sonucunda ortaya çıktı. Çeşitli dergilerde pek çok yazısı · 
çıkan Ahmed Emin, çalışmalarında başta Cari Brockelmann (1868-ı956)5 

oln1ak üzere, pek çok önemli kişilikten etkilenerek Batı düşünce ve eleştiri 
yöntemini yapıtlarında uygulayan İslam kültür ve tarihi ile uğraşmış önemli 
kişiliklerin başında gelir. 

Tarih, edebiyat ve felsefe alanlarında kaleme aldığı yapıtlarında zoru 
kolaylaştırmaya yönelik bir metot izledi. ı939 yılında kendisinin kurduğu es
Sekafe (:Kültür) dergisinde pek çok yazısı çıktı. 30 kadar eser6 kaleme alan 
Ahmet Emin'in Arap edebiyatında İslam kültür tarihi bakımından önemli bir 
yeri bulunmaktadır. 

Ahmet Emin, bir ara kısa bir süre için de olsa, Cumhuriyetimiz henüz 
beş yaşındayken (1928) İstanbul'a gelmiş ve burada hem Türk insanını hem 
de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarını tanıma fırsatı bulmuştur. İstanbul'da 
bulunduğu süre içinde gördüklerini, duyduklarını kaleme alan Ahmet Emin, 
bize, Arap asıllı bir yazarın Türk ipsanı ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti 
ile ilgili gördükleri, duydukları ve düşündükleri hakkında kısa da olsa genel 
bir bilgi sahibi olma olanağı sağlamıştır. 

Ahmet Emin'in İstanbul Anıları: 7 

Üniversite bana, yıirt dışına seyahat ıçın güzel bir fırsat.· sağladı. 
Gençliğim geçmek üzereydi. Oysa ben, Kahire'den sadece Tanta8 ve 
İskenderiye'ye öğretmen, Kahire dışına da yargıç olarak atandığımda 

* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. 
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ayr~labilrnigtirn. Mlsir dlg~na qlkrnak ise, do,msu hic; aklirna gelrnernigti. 
Zaten zarnanin da buna uygun olacagm~ sanm~yordurn. Bir keresinde de 
benirn ic;in Paris'e gitme firsat1 dogrnugtu. Kahire'nin pagalarlndan ve 
zenginlerinden biri, oglunu ogenirn iqin Paris'e gonderrnek istedi. Bu arada 
oglunun Arap dilini unutmarnaslni istiyordu. Bunun iqin bana, ogluna eglik 
edip kendisiyle kalrnarn~, ona Arap dilini ogretmerni ve benirn de hem 
Franslzca hem de hukuk egitirni alrnaml onerdi. Bir paga yanmda, hem de 
rnaa$irnr ondan alarak mernur olrnak, bana aglr gelrnigti. Ustelik oglu da 
efendirn olacak, istedigi vakit ders iqin beni qaglracak ve istedigi vakit de 
der3 bitirecekti. Buna ragmen, dururnu A t ~ f  Bey'e danlgtlrn. A t ~ f  Bey gorevi 
kabul etmernerni soyledi. Ben de oyle yaptlrn ve bunun uzerine benirn yerirne 
b q k a s ~  seqildi. Yerirne seqilen, hukuk egitirni gordu ve $er'ip ve ~ a r r n a "  
Mahkemeleri avukatl olarak geri dondu. Eger bu oneriyi kabul etseydirn, 
hayatlrnln gidigat~ degigecekti. 

Her neyse, bana Mlslr'in dlglna seyahat firsatl, ancak 1928'de 
Edebiyat Fakultesi'nde ogrethn uyesiyken tanlndl. ~niversitenin rektoru 
hocarn Lutfi Seyyid, beni davet edip bana "Prens YQsuf Kerniil, Istanbul 
kutuphanelerinde eski cografya kitaplari ve ozellikle de ~tolernaios'un" 
cografya ile ilgili kitabl1%zerinde aragtlrma yapllrnasln~ istiyor. Benden iki 
kigi seqrnemi istedi. Seni ve Profesor Abdulharnid el-Ibiidi'yi uygun gordurn" 
dedi. Biraz tereddut ettirn, arna yine de paganln yanlnda gorevlendirilme 
fikrini dugunrneye deger buldurn. Fakat Lutfi Bey benden once davran~p 
Prens YQsuf Kerniil'e bu fikri kabul ettigimizi, ancak ilmE qallgmalardan 
dolay~ bize para vererek duygularlmlz~ rencide etmernesini, sadece seyahat ve 
benzeri masraflarl kargllarnasinr rica ettigirnizi soyledi. Bunun uzerine gorevi 
kabul ettirn. 

Kiic;iiklugiirnden beri Istanbul hakkinda duyduklarirn, beni bu oneriyi 
kabule zorlad~. Dogrusu Istanbul'un bende onemli bir yeri vard~. Hidiv 
~ b b i i s ' ~ ,  her zarnan istanbul'a gidip geliyordu. Mlslr'm ileri gelenleri 
istanbul'a yaptlklar~ gezilerle oviiniiyorlard~. Ahmet $evkiiJ ise, giirlerinde 
Istanbul'u yiiceltiyordu. Dogrusu, Babdli, Topkap~ Saray~, Bogaz, Marmara 
Denizi, Sultan Abdulharnid'in Ylld~z Sarayl ve benzeri yerler gorulrneye 
degerdi. Biitun bunlar, bende Istanbul'u gorrnek iqin daha da buytik bir 
rnerak uyandlrdi. 

Mustafa Kernal'in devrirni, sosyal duzeni tarnarnen degigtirmesi ve 
bunun yanslrnalar~ hakklnda duyduklarlrnlz da beni Istanbul'u gorrneye iten 
nedenler araslndayd~. Bunlar~ hep duyuyor ve devrirnin iqerigini, boyutlarln~ 
ve ne denli yenilikler yaptlgln~ ogrenrnek istiyordurn. 

Diger taraftan, seyahatlerin yararl~ olduguna, ayrlca bir geyin ancak 
kargllagtlrrna yapilmak suretiyle anlagilabilecegine inan~yorurn. 0rnegin; 
beyaz, ancak siyah, yegil ve sarl ile karg~lagt~r~l~rsa iyi anlagll~r. Bir millet, 
ancak geligrnig bir ulke ile kendini karg~lagtlrlrsa geri kalrn~gllgln~ anlayabilir. 
Bir sisternin degeri de, ancak iyi bilinir veya en azlndan iyi bir sistemle 
k a r ~ ~ l a ~ t t r ~ l ~ r s a  anlagllabilir. Mls~r'da kaldiglrn surece, Mlslr'dan bagka bir 
yer gorrnedirn ve Mls~r  hakklnda dogru yarglya, ancak kitaplar yardlrn~yla 
ulagabildirn. Bu yo1 ise, bizzat gormek kadar yararl~ degildi. 
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Deniz yolu ile seyahate gidip, gorduMeri kent, uygarl~k, b i l k  ve 
dogal giizellikler karglsinda gaglunlrklarlnl dile getiren, devam11 
gordiiklerinden bahseden, etraflar~na begenilerini anlatan ve bu arada da 
Mis~r'da gordiiklerini kiiqiimseyen birqok genqle karg~lqhm. Acaba bak~g 
a q ~ l a r ~  ne derece dogru ve vardiklar~ yargl ne kadar isabetliydi? Bunu, ancak 
gorduklerini gordugum taktirde cevaplayabilirdim. Seyahat hakk~nda qok 
kitap okudum. Fakat seyahat, kitaba donugurse, onemsizlegir, yararl azallr ve 
kaIbe hitap etmez, akla hitap eder; duygu degil, bilgi haline doner. G e r ~ e k  
seyahat, insan~ yenileyen ve kalbi yagatandlr. 

Istanbul'a yaptigrm bu seyahatim 40 gun surdu. 2 Haziran 1928 
Cumartesi "Regid" ad11 vapura bindik. Seyahate qlktlgim giin, gunliik 
tutmaya karar vermigtim. Bunun iqin uyumadan once, son ig olarak her giin 
yaptiklarml, tarihini de belirterek yaz~yordum. Ancak okuyuculari slkmamak 
iqin anrlarln sadece onemlilerini kaydediyordum. 

Daha once denizi sadece kry~dan gormugtiim. Fakat iqini, 
biiyiiklugunu, gel-gitlerini ancak bugan gorebilmigtim. Deniz, giinduz 
muhtegem, guzel ve dosttu; gece ise gorkemli, korkunq ve urkiitiicuydu! 
Nasrl ki gunegin dogugu, gorkemli bir dag, ylld~zlarl parlayan bir gece gibi 
muItemmeI doga manzaralarr karg~slnda bir geyler hissediyorsam, denize 
karg~ da acr bir tat ya da tat11 bir acl hissediyordum. Belki de manzaralarln 
karg~srnda aldlglm zevkin nedeni, onlarln guzellikleri; bu gerqekler karglslnda 
kendilne kargl duydugum uzuntiinpn sebebi de kendimi qok kiiqlik gormemdi. 

Deniz, akllmlzl bagim~zdan almlgti sanki. ilk iki gun sakin geqti. Fakat 
tam ona allglr allgmaz da diglerini gostenneye bagladi. ~ q u n c u  giin ise 
dalgallydl. Bundan dolay1 bag~m dondu ve kustum. Uzun bir sure yatakta her 
geye boyun ve teslim olmug olarak kald~m. ~ q u n c u  giin Izmir'e vardik. 
Vapurun bazl yolcularl ile Izmir'i gezmek iqin bir araba kiraladrk. Dordijncii 
gun ise Istanbul'a ulagt~k. 

once istanbul'un qevresini goyle bir gezdik. Burada bir ev tuttuk. 
Baglanglqta gagkindim. Cunku, hayalimde qizmig oldugum gibi bir ihtigam ve 
guzellik goremedim. Guzelligini ve ihtigamm~, ancak k ~ y l l a r ~ n ~  dolagtiktan, 
ayrlca vapurla klyllarda gezinti yaptiktan sonra anlayabildim. Turklerin iki 
huyu hoguma gitti: Temizlikleri ve sakinlikleri. Temizlik, gunlerini kuru 
ekmek yiyerek gegiren fakirin evine bile girmigti. ~stanbul'da fakirlerin evi 
basit bir gekilde dogeli olup oda has~rla kapl~drr. Fakat bir Turk, kendisinin ya 
da misafrrinin ayakkab~ iIe oraya basmasma asla izin vermez. Trenlere, 
troleybiislere bind&. Sehrin, birinci sinlftan dorduncu slnrfrna kadar far!-& 
lokantalarlnda yemekler yedik. Kahvehanelerde oturduk. Butun buralarda 
temizlikten bagka bir gey goremedik. Bu da Turkler iqin 6viinulecek bir 
durumdu. Sakinliklerine gelince; kaldlg~mlz klrk gun iqinde caddelerde ve 
tramvaylarda ne bir kavga ne de bir kargaqa gordiik. Kahvehaneler insanlarla 
dolu olciugu halde gozlerini kapatlrsan, kimse yok zannedersin. Gergekten, 
Torkler, bu iki konuda s6y]endigi gibi Dogunun Ingilizleridir. Belki de bu iki 
konunun dikkatimi gehesi ,  bu iki ozelligin Mis~r'da hemen hemen hiq 
olmamasindan dolaylyd~. Eger ulkeleri temjzlik swasrna koyarsak, kendimizi 
ne bagta ne de ortada bulabiliriz! Liibnanlllar ve Suriyeliler bile bizden 
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ilerideleri Sakinlikte de durum böyle. Ülkemiz bu sessizliği kahvehanelerde, 
caddelerde, tramvaylarda, toplumda ve hatta evlerde yasaklamıştır sanki! 

Her sabah ya da sabah akşam, Süleymaniye Kütüphanesi'ne 
gidiyordum. Bu, bizim seyahatimizin resmi işiydi. Formaliteler ne kadar da 
ağır geliyor insana! Bu iş çok yararlansak da insanın iç dünyasına faydası 

· olmayan monoton bir işti. Kitapları altüst ettik ve kütüphanelere daldık. 

Başkalarına açılmayan kapılar bize açıldı. Rastladığımız bütün kıymetli 

eserleri kaydettik, tavslf ettik ve numaralarını yazdık. Mısır'a döndüğümüzde 
bu • kit::ıpları Daru'l-Kutubi'l- Misiıyye'deki 15 eserlerle karşılaştırdık ve 
mevcut olanlarını ayırdık. Yeni rastladıklarımızla ilgili de bir rapor tuttuk. 
Tuttuğumuz raporlardan birini, yararlanılması ıçın Daru'l-Kutubi'l
Misriyye'ye verdik: Diğerini ise bizi seyahate gönderen prense takdim ettik. 
Fakat anlatmak istediğim seyahat bu İstanbul seyahati değil. Okuyuculam 
ayrıntılarını verip uzatmayacağım. 

Seyahatin en önemli anları, bir amaç için çıkmadığımız, caddelerde 
bir hedef için dolaşmadığımız, ufkumuzun açılması için köyleri ve kıyıları 
ziyaret edip tanımadığımız insanlarla karşılaştığımız, hoşumuza giden 
manzaranın yanında durup yorulana değin yürüdüğümüz, bıkana değin 
vasıtaya binip anladığımız ya da anlamadığımız şeylerle kafamızı 

doldurduğumuz günlerdi. Gezilerimiz esnasında bazen de bizim için çok şey 
ifade eden tanıdık kelimeler çalınırdı kulağımıza. 

İstanbul'da dikkatimi çeken pek çok şahsiyede karşılaştım. 
Hayatlarını Arapça kitaplara ve arabl ilimiere veren iki Alman müsteşrikle 16 

tanıştım. Sabahları kütüphanelerde, akşamları da evlerindeki 
kütüphanelerinde okumak ve düzeltme yapmaktan başka zevkleri yoktu. 
Birisi, makamatla17 ilgili bir. araştırma yapıyor; bunun için de 
Bediuzzaman'dan 18 bugüne değin yazılmış makamatları topluyor, tasnif 
ediyor, anlamaya çalışıyor ve yorumlar getiriyordu. Ötekisi ise, mezhep 
kitapları ile ilgileniyordu. Ebu'I-Hasen el-Eş'arl'nin 19 bir eserinin20 basımı 
için çalışıyordu. Takıldığı yerleri bize gösteriyor, biz de cümleyi anlamak 
için uzun uzun düşünüyorduk. Bazen cümleyi uygun görüyor, bazen de 
uygun görrİlüyorduk. İkisi de son derece sabırlıydı. Rahibin manastırda 
ibadeti gibi işlerine tapıyorlardı. 

İsmail Saib Efendi21
; yaşlı, vakur, iyi kalpli, İstanbul 

Kütüphaneleri'ndeki bütün kitapların değerli olup olmayanlarını bilen bir 
zattı. Bu konuyla ilgili bilgi isteyene bizzat kendisi hizmet ederdi. Mütevazı 
bir hayat yaşayan, azla yetinen birisiydi. İstanbul Üniversitesi'nde büyük bir 
maaşla Arap edebiyatı hocası olması kendisin.e teklif edildi, ama kabul 
etmedi. Çünkü, bu makam yeni dönemde elbise ve şapka giymeyi 
gerektiriyordu. Kendisi, sarıklı bir hoca olarak kalmaya özen gösteriyordu: 
Sarık da sadece resmi dinf görevi olana müsaade ediliyordu. O, ücreti az dini 
işi, ücreti çok diğer işlere tercih ediyordu. 

Suriye asıllı olan Reşld ei-Havaslı uzun bir süre İstanbul'da yaşadı. 
. Cemaleddin Efgan122 İstanbul'da iken kendisiyle görüşüp defalarca sohbet 
etmişti. İyi bir kitap tüccarıydı, yetenekliydi. Kitapların nasıl satılıp 
alınacağını, nasıl değerlendireceğini iyi biliyordu. İstanbul'un eski 
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durumunu, yeni durumunu,. yeni devrimi ve bu devrimin halktaki etkilerini 
öğrenmek için onu iyi bir fırsat olarak değerlendirdik Bu arada başka 
şahsiyetler de tanıdık. 

En iyi vakitlerimiz, şehirden salıiliere gittiğimiz zamanlardı. Bir gün, 
Çırçır suyuna23 gitmek üzere vapurla boğaza açıldık. Çok güzel bir geziydi. 
Denizin ve etrafın güzelliğini gördük. Evler, setler halinde sıra dağların 

yamaçlarına yayılmıştı. Dağlar kiraz, fındık ve ceviz ağaçlarıyla doluydu. 
Her yerden su kaynakları fışkırıyor ve bunlardan içimi hafif, tatlı, soğuk sular 
çıkıyordu. Yolda, vapurun uğrayıp durduğu semtler vardı. Orada insanların 
taze meyve, kahvaltılık ve baklagiller gibi şeyleri satın aldığı temiz pazarlar 
kuruluyordu. 

Büyük küçük bütün insanlar tertemizdi. Çoğu satılan mallar dükkanın 
içinde sergilenirdi. Mesela, kasap etini dükkanın içinde sergilerdi24

• 

Bir keresinde de üç adadan25 meydana gelen Prenses adalarına gitmek 
üzere vapura bindik. Adaların en büyüğüne gittik. Bu ada suyun Çevrelediği 
set halinde bir dağdı. Ağaçlar ve bitkilerle kaplıydı. İnsanlar, orada denize 
nazır evler inşa etmişlerdi. Adanın tepesine kadar çıktık ve bir öğle yemeği 
yedik. Güzel manzarası ve temiz havasından yararlandık. 

Türkler, Cuma gününü, resmi tatil 26 olduğu için kıyılarda geçirmeyi 
severler. O gün dükkanlar kapanır ve işler bırakılır. Tek tek veya gruplar 
halinde yanlarına yiyecek alarak pikniğe çıkarlar. Bazen yanlarında çalgıcı 
aldıkları da olurdu. Mutlu ve neşeli olurlardı. Yine güzel bir havada dışarı 
çıkmıştık. Kıyılardan birine varınca, sağanak yağmur yağmaya başladı. 

Herkes gülerek neşe içinde ve kendileriyle alay eden havayı ciddiye almadan 
sığınacağı bir yer aramaya başladı. Harika bir gündü ve görülmeye değer bir 
manzaraydı! 

Kadınlar, yeni özgürlüğe ve yeni giyime bayılmışlardı. Son derece 
seviniyorlardı. Genç kızlar, caddelerde dahi dans ediyor ve kahvehanelerde 
şarkı söylüyorlardı. Sanki, uzun bir işkence döneminden sonra hapishaneden 
çıkmış ve yine uzun bir ayrılıştan sonra ailelerini görmüş mahkum gibiydiler. 

İstanbul'da Kadı Mektebi'nden27 eski hacarn Ali Fevzi Bey'i görmek 
iyi bir rastlantıydı. Hem devlet hizmetinden ve hem de Mısır'dan ayrılmıştı. 
Çünkü, İngilizlerin ülkesini işgal ettiğini görmeye dayanamamıştı. 
Kahvehanedeki Yunan garson bile kendisinin sahip olmadığı ayrıcalıklara 
sahipti. Bunun için, vatanından kaçmış ülkeler dolaşmış ve sonunda 
İstanbul'a gelmişti. 25 Cüneyh28lik maaşa kanaat getirmişti. Azını kendine 
ayırıyor, çoğunu da etrafındaki fakiriere dağıtıyordu. Doğrusu onu bulana 
değin, İstanbul'da uzun bir süre kendisini aradım. Sonunda aradığıını da 
buldum. Çünkü onun, Türkiye'deki yeni devrimi, sonuçlarını, olumlu ve 
olumsuz taraflarını bana en iyi anlatacak kişi olduğunu biliyordum. 

Türkiye'de, dikkatimizi çekecek önemli sosyal devrimierin olduğunu 
söyledi. Çünkü Türkiye, bu yola giren ve bunları deneyen ilk İslam ülkesiydi. 
Halife görevinden alınmış ve hilafet kaldırılmıştı. Tahttan indirilen halife, 
aile üyeleri ve akrabalarının Türkiye Cumhuriyeti'ne girişleri yasaklanmış; 
hilafet, cumhuriyete dönüştürülmüş, halifenin -malları, saraylar ve 
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müştemilatı halka açılmıştı. Sağduyulu kişiler, bu konuda farklı görüşlere 

sahiptiler; bazıları devrimi övüyor bazıları ise eleştiriyordu. 
Evkil.f Vekaleti kaldırılmış, sorumluluğu ilmi danışma kurulunun yanı 

sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş, ayrıca Şer'! mahkemeler de 
kapatılmış ve yargı birleştirilmişti. 

Dini okullar kaldırılmış ve tek bir eğitim düzenine geçilmişti. Dini 
okullar ülkede çok yaygındı. Bazıları EvkafVekaleti'ne, bazılarİ ise Şer'lyye 
Vekilieti'ne bağlıydı. Hepsi Mill1 Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış ve tek tip 
eğitim verilmeye başlanmıştı. Çocuğuna dini eğitim vermek isteyen aile, 
bunu kendisi üstlenecekti. Üniversiteye bağlı olan ve din adamlarının mezun 
olduğu ilahiyat Fakültesi'nde dini eğitim kısıtlanmıştı. 

Tarikatlar kaldırılmış, zaviyeler, tekkeler kapatılmıştı. Derviş29, 
mürif0

, üstaf1
, çelebi32

, nakib33 gibi dini lakaplar kaldırılmıştı. Kehanet, 
büyü, yıldız falcılığı, muska yazımı, gelecekten haber verme yasaklanmıştı. 
Bu tip işlerle uğraştıklafı tespit edilenler, üç ay kadar hapis ve elli lira kadar 
para cezasına çarptırılıyordu.. Zaviyeler ve tekkeler sivil okullara 
dönüştürülmüştü. 

Dini giysi sınırlanmış, sadece Diyanet İşleri başkanı ve Diyanet İşleri 
başkani tarafından tayin edilmiş imam, hatip, vaiz gibi özel kişilere serbest 
bırakılmıştı. Bunun dışındakilerin ise sarık sarmaları, din adamları gibi 
giyinmeleri yasaktı. 

Cuma günü zorunlu34 tatil günü olarak belirlenmişti. O gün fabrikalar, 
depolar, mağazalar ve benzeri yerler kapatılıyordu. Kim aksi davranırsa 

cezalandırılıyordu. Fakat fırınlar, kasaplar, manavlar, eczaneler ve bazı 

müesseseler hariç tutulmuştu. Arabl takvim kaldırılmış, yerine miladi takvim 
getirilmişti. 

Çeyiz ve evlilikte israf yasaklanmıştı. Bir günden fazla düğün· 

yapılmayacak, düğünde umumi ziyafetler verilmeyecek ve çeyiz alen! olarak 
taşınmayacaktı. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye35 ve birey hukuku yerine, 
Avrupa'dan alınan kanunlarla medeni kanun çıkarılmıştı. Bu kanunla 
örneğin; çok evlilik yasaklanmış ve her iki eşe de belli sebeplerden dolayı 
boşanma davası açma hakkı verilmişti. 

Kadın, giyimi açısından özgürlüğe kavuşturulmuştu. Bu arada siyasal, 
sosyal ve medeni açıdan da erkekle eşit duruma getirilmiş, kendisine çalışma 
ve görev alabilme alanları açılmıştı. Kadının erkekle sosya! açıdan eşitliğine 
gelince; medeni kanunda bu konuda kanun çıkarılmış ve mirasta da kadın ile 
erkek eşit hale getirilmişti. Evlilik eşit iki parçadan oluşan bir birliktelik 
olarak sayılmıştı. Son olarak kadına seçme ve seçilme hakkı verilerek siyasi 
hukukta da erkekle eşitliği kanunlarla sağlanmıştı. Kadının eğitimine önem 
verilmiş ve bu konuda erkeklerin eğitiminin yaygınlaştırıldığı gibi, kadının da 
eğitimi yaygınlaştırılmıştı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış, yasama, 
yargı ve yürütmede dinin etkisi kalmamıştı. Din adamlarının herhangi bir 
dünya işi ile uğraşmalara yasaklanmıştı. Arapça harflerden oluşan alfabe 
Latin harflerine çevrilmişti. 

Bunlar, Türkiye'de meydana gelen devrimin en önemli 
göstergeleriydi. Ben bunlardan hangisinin Mısır'a uygun olup olmadığını 
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anlamak ve bu reformlarda sona kadar gidilip gidileıneyeceğini uzun uzun 
konuşmak istiyordum. 

Şimdi de yazdığım bazı günlük hatıralarıma geçiyorum: 

12 HAZİRAN 1928 PAZARTESi 
Sabahleyin Topkapı Sarayı'na giderek buradaki kütüphanede 

incelemeler yaptık ve çok değerli kitaplara rastladık. Akşam da Ali Fevzi Bey 
ile karşılaştık. Onunla yaklaşık üç saat oturarak çeşitli konularda sohbet ettik .. 

Kendisine Türkiye'nin sosyal durumunu -sordum. O da bana 
"Türkiye'de meydana gelen gelişmeyi iyi incelemek gerekiyor. Çünkü 
Mısır'ın Türkiye ile sosyal açıdan önemli bir bağı var. Mısırlıların pek çok 
adet ve geleneği Türkiye'den alınmadır. Türkiye değişirse, Mısır da 
değişebilir. Buna İstanbul'un, Batı Medeniyeti'nin Mısır'a bağlandığı bir 
köprü olduğunu da ilave etmem gerekiyor. Bana göre, Batı akımına karşı 
koyulamayacaktır. En iyisi, bizi silip süpürmeden önce her şeyi göze alarak 
hazır olalım. Türk Devrimi'nin en büyük belirtisi peçenin atılmasıdır. Türk 
halkına evliliğin ıslahı açısından fayda vermiştir. Her iki eş de evlenmeden 
önce· arkadaşını görüyor ve onunla yakınlık kuruyor. Sonra peçeyi atma, 
kadına dünya işlerinden bilmediği bir çok şeyi öğretmiştir. Aslında. peçeyi 
atma kadının yararınadır" dedi. 

Kendisine şapkayı sordum ve "Çok iyi. Başa ve göze festen daha iyi" 
dedi. Kendisi de festen hoşlanmıyordu. Ali Fevzi Bey konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Hükümetin din adamlarının gücünü azaltınasını olumlu 
buluyorum. Çünkü din adamları, yeniliğe açık değillerdi ve sultanların elinde 
birer oyuncak idiler. Sultanlar, din adamları kanalıyla halka eziyet 
ediyorlardı. Onların halk üzerindeki etkileri' çoktu". Ali Fevzi Bey din 
adainiarı arasında din ile ilgileri olmayanları eleştirerek şöyle devam etti: 
"Birçok insan, sarık takıyor ve onunla da gurur duyuyordu. Dilenci, 
münecciın, muska yazıcıları bütün bunlar sarık takıyordu. Hepsi din 
adamlarının giydikleri giysiyi giyiyorlardı. Türk Hükümeti'nin resmi din 
adamları dışında başkalarının dini giysi giymesini yasaklaması ise, faydalı bir 
iş olup dolandırıcılığı ve hurafeyi kökünden söküp attı. Her refonnun 
kurbanları olabilir. Hürriyetin verilişini aşırılık izleyebilir. Din adamlarını 
sıkı takip, bazı hataları beraberinde getirmiş olabilir. Kadının peçeyi atması 
da bazı hatalara neden olmuş olabilir. Fakat zamanla bunlar düzelecektir." 

Ali Bey, "Bugün bazı Türk gazetelerinde camiierin ve namazın yeni 
uygarlıkta uyum sağlaması içiri düzenlenmesi çağrısı ile ilgili okuduğum 
şeyler, dini refonnda aşırilıktır. Çünkü insana, çizme giyip çıkannası ve 
şapka takıp secdeye gitmesi zor geliyor. Batı dünyası, Türk devrimi ve bütün 
bu devrimin kansız olması karşısında şaşırıp kalmıştı. Birçok Avrupa)!, iki 
neden yüzünden bu devrime kızmıştır: Bazıları, devrimden hoşlanmamıştı. 
Çünkü Türkleri, giysiieri, adetleri ve gelenekleri içinde hoşlandığı bir müze 
olarak sayıyor ve Türkler, onlara Ortaçağı hatırlatıyordu. Çoğu da 
kendilerinin daha önce sahip oldukları ayrıcalıkları aldığı için onları 
sevmiyordu" diyerek sözlerine devam etti. 
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Kendisine, Tiirkiye'nin bu gidişatı ile kalkınmasına devam edip 
edemeyeceğini sord\lm. O da bana, biitiin göstergelerin bunu gösterdiğini, 
yeni neslin bu hareketi desteklediğini, onu koruyacağını ve biitiin halkın da 
bu dönemde daha mutlu olduğunu söyledi. 

Sosyal içerikli konuşmalardan kendisini ilgilendiren konuşmalara 

geçtik ve kendisine Mısır'ı halil. Özleyip özlemediğini sordum. Son derece 
özlem duyduğunu, ancak Tiirkiye'de kalmayı tercih' ettiğini söyledi. Çiinkii 
arkadaşların vefasını sınamış, ama Mısır'da kendisini iizen şeylerle 

karşılaşmış. Onun için en iyisinin onlara yakın olup onlarla bozuşmaktansa, 
uzak kalıp bozuşmamak olduğunu diişiinmüş. Ali Bey konuşmasına 

"Türkiye'yi müstakil bir İslam Devleti olduğu için tercih ettim. Genel olarak 
burada hem Doğu hem de Batı havası var. Uygarlıkta gelişmiş ve birçok 
alanda bizden üstiin. Burada ayrı bir taraf daha var. Ben İngiltere, Fransa ve 
Almanya'da da yaşadım. Fakat buralarda, Tiirkiye'de ikametim esnasında 
hissettiğim rahatlığı hissedemedim. İstanbul'da iken Doğu semtlerinde 
otUrur, şark lokantalarında yemek yerim. Batı yakasına nadiren giderim. 
Minarelerle dolu bir bölgede yaşamak hoşuma gidiyor" diyerek devam etti. 

Ona, evlenmemekle ilgili çizdiği yoldan memnun olup olmadığını 
sordum. Bana bu kararından dolayı üzgiin olduğunu, genç olup evlenebilmeyi 
dilediğini, çünkü hayata tirnit verenin evlilik olduğunu ve kendisinin bekar 
bir yaşlı olarak öliimü bekleyen zavallı bir insan olduğunu söyledi. 

Söz döndii dolaştı ve sonunda Tiirk Edebiyatı'na geldi. Bana 
"Türkçe'yi, Türk Edebiyatı'nın diğer Doğu edebiyatlarından daha geniş ve 
daha zengin olduğu için değil de Türklerin, dillerini ve edebiyatlarını sosyal, 
maddi ve manevi ilişkilerini diizenlemede nasıl kullandıklarını görmek için 
öğrenseydiniz! Mısır'da konuşma ve yazı dili ayrı olduğu sürece, Mısır'ın 
durumu ise ümitsiz. Ya konuşma dilinin üstiin tutulması gerekir ya da 
birleşmeleri için yazı dilinin kaldırılması gerekir. Ancak o zaman, dilşiince ve 
ruhunu gerçek hayattan alan doğru dil ortaya çıkar" dedi. 

5 TEMMUZ CUMA 
Sabahımızı Siileymaniye Kütiiphanesi'nde geçirdik. Öğleden sonra da 

bize yaptığı davet dolayİsıyla Sultan Ahmet Camii civarındaki evinde Fuat
Köpriilii'yü (1890-1966 ç.N.)36 ziyaret ettik. 

Aile evi olduğu belli olan, son derece temiz ve düzenli, eski, biiyük bir 
evdi. Merdivenleri lüks halılarla döşenmişti. Dört bir tarafında düzenli bir 
kütiiphane ve ortasında da büyük bir çalışma masası bulunan geniş bir odaya 
girdik. 

Bizi Fuat Bey karşıladı. Otuz yaşlarında, çalışkan, kültiirlü, 
gözlerinden zeka fışkıran birisiydi. Miisteşrikler kongresi için bir konu 
hazırlıyordu. Üniversitelerimiz ve yayınlarımız hakkında konuştuk. Sonra da 
müsteşriklerden ve ilim dünyasına yaptıkları hizmetten bahsettik. Keşke 
bazıları siyasetle uğraşmasalardı! Konu, İsliimi fraksiyonlam geldi ve bu 
konuda gerçeğe varmanın zorluğundan bahsettik. Çiinkii onun hakkında 
yazanlar ya radikal destekleyici ya da radikal reddedici idiler. Bu arada bana 
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İslam'ın tasavvufu destekleyip desteklemediğini veya ona karşı çıkıp 
çıkmadığını sordu. Benim düşüncem İslam'ın onu desteklediği yönündeydi. 

Ben, Fuat Beyin Türkiye'de şu andaki dini reformu ve var olan sosyal 
durumu savunanlardan biri olduğunu biliyordum. Onun ve arkadaşlarının 

reformlarını dayandırdıkları noktaları öğrenebilrnek için, ikinci defa bu 
konuyu açtım. Her defasında da bu konuyu ustaca kapatıyor ve konuyu başka 
tarafa kaydırıyordu. 

8 TEMMUZ PAZAR 
Sabahleyin Şehit Ali Paşa Kütüphanesi'ne gittik. Bu kütüphanenin 

değerli yazmalarla dolu olduğunu gördük. Fakat ne yazık ki, kitaplar zayi 
olacak ·derecede rutubetliydi. Bunun nedeninin, bir ajanın Abdulhamid'e, 
kütüphanede bir grubun siyaset konuşmak için toplandıklarını haber vermesi 
üzerine, kütüphanenin on dört sene kapalı tutulması olduğunu öğrendik. 

Kütüphane müdürü Afganlıydı. Bu arada Cemaleddin Efganl hakkında 
konuştuk. Ona, Efganl'nin İstanbul'daki mezarının yerini sorduk. Bize onun 
yerini tarif etti ve öğleden sonra tramvayla Maçka denilen yöne doğru gittik. 
Vapur da gidiyormuş oraya. Çünkü, bağazın girişine yakın saray 
istasyonunun civarındaymış. Kapılı, elli metre uzunluğunda bir duvarla 
çevrili bir mezarlık37 gördük. Oradaki görevliye, Cemaleddin Efganl'nin 
mezarını sorduk, ancak bilemedi. Bunun üzerine mezarlığın asıl görevlisini 
getirdi ve ona sorduk. O da mezarı bize tarif etti. Türbesi ve duvarı olmayan 
normal bir mezardı. Öyle görünüyor ki onlar, Efganl'yi defuettiklerinde onu 
anmamaya ve normal bir insan gibi defuetmeye karar vermişlerdi. Fakat çok 
sonraları mezarın etrafı mermer, üzeri de demirle çevrilmişti. Mermerin 
üzerinde Efganl'nin doğum ve ölüm tarihini okuduk. Diğer taraftan da 
Türkçe şu ibare yazılıydı: "Bu mezarı, dünyanın her tarafındaki 

Müslümanların dostu, Amerikalı hayır adamı Bay Charles Cron 1926 
senesinde inşa etti." 

Hayatını, devrimini, mücadelesini ve Mısır'da reformun ilk tohumunu 
onun attığını düşünerek üstadın mezarının yanında biraz durduk. Onun 
hatıralarından etkilenmiştik. Ona fatiha okuduk ve içimiz hatıralada dolu 
olarak oradan ayrıldık · 

Şehit Ali Paşa Kütüphanesi'nin müdürü Afganlıya Abdullah 
Nedlm'in38 mezarını da sorduk. Bize "Bektaş"39 tarafında bir yerde olduğunu, 
fakat tam olarak kabrinin yerini bilmediğini söyledi. 

12 TEMMUZ PERŞEMBE 
Sabahleyin Mısır Konsolosluğu'na uğradık ve oradakilerle vedalaştık. 

Sonra da Bayezit Camii'ne gittik ve Ali Fevzi Beyin daveti üzerine cami 
yakınındaki bir lokantada öğlen yemeği yedik ve vedalaştık. Ali Bey, 
yalnızlığından ve gurbette vatanının kokusunu aldığından olmalı, bize büyük 
bir yakınlık göstermişti. Kalkmak için izin istediğimizde "Siz benden izin 
istemekle, sanki hayatıma son veriyorsunuz" dedi. Bu cümleyi duyunca 
gözlerim dolmuştu. 
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Ali Fevzi Bey kesinlikle bir benzerini görınediğim ilginç bir insandı. 
Ülkesi Mısır'ı Müslümanları seviyor ve durumlarına üzülüyordu. Hem 
kalbiyle, hem aklıyla ·iman ediyordu. Değişik bir şekilde oruÇ tutuyordu. 
Güneş batlığında bir bardak sütle iftarını açıyor ve biraz da su içiyordu. Bu 
şekilde ertesi gün iftara kadar kalıyordu. Yine aynı şekilde iftarını açıyordu. 
Oruç tutmakla fazla yemekten, yağlı yemeklerden ve rahatsız edici söz ve 
işlerden kaçınıyordu. Kendisini buna iten şey de İstanbul'da oturduğu 
apartmanın alt katında yabancıların oturrnasıydı. Ramazan ayında onları 

rahatsız ederim korkusuyla salıura kalkmıyordu. Bunun için yukarıda 
belirttiğimiz gibi sahursuz oruç tutuyordu. 

Onunla vedalaştığım gün, bana İnayet Han'in İsviçre'de tasavvuf ile 
ilgili çıkardığı bir İngilizce dergi verdi. İnayet Han, sadece bir dinin 
ayrıntılarına bağlı kalmaksızın genelde tasavvuftan bahsediyordu. Bunun için 
de üyeleri arasında Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanlar vardı. 

Ali Fevzi Bey, İnayet Han'ın vefatından sonra kendisine bu cemiyete 
başkanlık yapmasının teklif edildiğini, fakat kendisinin ne şekilde olursa 
olsun gelenekiere ve dini kurallara bağlanınayı sevmediği için kabul 
etmediğini söyledi bana. Bu adamın ıstırabmm ve mutsuzluğunun kaynağı, 
son derece ince duyarlılığıydı. 

14 TEMMUZ CUMARTESi 
İkindi vakti, Sultan Abdulhamid'in Yıldız Sarayı'na gittik. Burası, 

buraya gelenlerin kabesi, siyasilerin arenası ve ajanların sığınağıydı. İslam 
alemini harekete geçiren kararlar oradan çıkıyordu. Yine bu saray, İslam 
aleminin planlarını çiziyor ve kaderini tayin ediyordu. Batının kurnazları, 
doğunun kurnazlarıyla, hilekarlarıyla, şarlatanlarıyla, ıstılahçılarıyla ve 
bozguncularıyla orada buluşuyordu. Boğazın üstünde büyük bir saraydı. 

Deniz tarafından etrafına bir duvar çevrilmişti ve duvarı da bir cadde takip 
ediyordu. Caddenin her iki tarafında muhafızlar için binalar ve daha sonra da 
saray inşa edilmişti. 

Rehberimiz Abdullah Efendi, Sudanlı uzun boylu bir adamdı. Kırk 
seneden beri sarayda hizmet veriyordu. Eski günlere, o parlak ve şaşaalı 
günlere hayıflanıyordu. O günlerin yokluğuna üzülüyordu. Önümüzde, gözün 
bir ucunu görernedİğİ lüks bir saray ve bahçeler uzanıyordu. Dışarıdan ana 
kapısına varabiirnek için yokuş yukarı 20 dakika yürünüyordu. Sarayda, 
sultan zamanında misafırler ve ziyaretçiler için hazırlanmış bir oda gördük. 
Oda, mükemmel süslenmiş ve inşa edilmişti. İçindeki eşyalardan geriye 
büyük bir aynadan başka bir şey kalmamıştı. Abdullah Efendi, bize ondan 
dokuz kat daha büyük bir odayı gösterdi. Fakat kapalıydı. Sarayın bütün 
eşyalarının taşındığını, sultanın oturduğu harem dairesinin savaş döneminde 
yandığını söyledi. 

Bahçede büyük bir fıskiye gördük. Abdullah Efendi, kısa bir zaman 
önce Hidiv Abbas'ın burayı ziyaret ettiğini, bu· fıskiyenin yanında 
durduğunu, Mısır'a vali olduktan sonra da İstanbul'a tekrar geldiğini, yine bu 
fıskiyenin yanında Sultan Abdulhamid ve Bulgar prensi ile oturduğunu 
söyledi. O zaman Sultan onlara bazı bağışlarda bulunmuştu. Sonra da 
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Abdullah Efendi yine <i günlere hayıflandı. Üzüntü ve keder yüzüne de 
yansımıştı. 

16 TEMMUZ PAZARTESi 
Mısır'a dönmeye karar verdik. Gümrüğe kadar araba tuttuk ve "er

Ravda" adındaki gemiye bindik. İstanbul'da yaklaşık kırk gün kalmıştık. 
Gezinin genelini şöyle özetleyebilirim: İlk günlerde çok para 

harcamıştık. Çünkü nasıl yaşayacağımızı bilmiyorduk. Bize konuşmalarıyla 
bizi sıkan ve epeyce masrafa neden olan Suriyeli bir rehber eşlik ediyordu. 
Fakat sonunda ondan kurtulduk. 

Bu kırk gün zarfında İstanbul'un havası güzeldi. Kahire'nin 
sıcaklığını hissetmiştik orada. Zaman zaman da üşüyorduk. Birisi bize, bu 
seneki sıcağın her zamankinden daha az olduğunu söyledi. Sıcak bazi 
senelerde dayanılmayacak kadar bunaltıcı olurmuş. 

Bu gezi benim ufkumu genişletmişti. Mısır'da cereyan eden olaylara 
sanki daha gerçekçi bakmaya başlamıştırn. Ayrıca İstanbul'da iken dini 
duygularım galeyana gelmişti. Namaz açısından değil, kalbirndeki duyguları 
kastediyorum. 

Seyahatte, kendimi arkadaşlarımla karşılaştırdığımda, onlardan daha 
muhafazakar, daha az neşeli, ailesine ve vatanına daha fazla özlem duyan biri 
olduğumu anladım. Mısır'a dönünce aileme ve çocuğuma daha insaflı 

davranmaya, onlara daha nazik, daha şefkatli, daha ince, daha iyi muamele 
etmeye ve onlarla daha fazla eğlenmeye karar verdim. 

Döndüğümde faydalı bir proje üretmeyi düşündüm. O da İstanbul'da 
rastladığım kıymetli kitapları yayımiayabileceğim bir matbaa kurmaktı. Bu 
karlı, paralı ve de edebiyada ilgili bir iş olacaktı. 

Kendi kendime dedim ki: İstanbul'da geçirdiğim 40 gün, iyi bir 
roma.rıa, daha doğrusu romanlara konu olur. Manzaralar var, şahıslar var, 
olaylar var. Kadın ve romanı yazacak kişi dışında her şey var. 

Kafamda saçlarıının fazlaca beyazladığını gördüm ve duygularıının da 
yaşımı aştığını hissettim. Bazı gençlerin bana yol vermelerinden, yer 
vermelerinden dolayı da bu duygularım iyice kabarmıştı. Bütün bunlar acı 
verici saygı gösterileriydi. 

Bu seyahati hocamız Ali Beyin, duyduğunda "Ayetu'l-kurs!= 
Sandalyenin mucizesi" adını verdiği bir trajediyle kapattım. İskenderiye'ye 
varmadan bir gün önce, geminin güvertesine çıktım ve açılıp kapanan bir 
sandalyeye oturmak istedim. Eski bir sandalyeydi. Sandalyeyi açtım ve · 
ellerimi yan koliarına uzatarak otÜrdum, fakat arka kısmı kırİldı. Sol elimin 
serçe parmağı iki ahşap arasında kaldı ve üst tarafı ezildi. Eti sarktı ve kan 
akınaya başladı. Geminin doktoruna çıktım. Doktor sarkan eti sağlam bir 
şekilde yerine dikti. Olay, gemide bulunan herkesi etkilemişti. Mısır'a 

geldiğimde de cerraha gittim. O da · parmağın kemiklerinin röntgeninin 
çekilmesini istedi. Filmi çektik ve çok şükür sağlam olduğunu gördük. Yara 
uzun bir tedaviden sonra düzeldi. Fakat elimde açık bir iz bırakmıştı. 
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ÖZET: 
Mısırlı bir tarihçi ve yazar olan Ahmet Emin (1878- I 953), ı 928 

yılında İstanbul'u ziyaret etti. Burada kaldığı 40 gün süresince başta Fuat 
Köprülü, Alman müsteşrik H.Ritter ve O. Rescher olmak üzere önemli 
kişilerle görüştü. Bu arada henüz beş yaşında olan cumhuriyetimiz ile ilgili 
yaptığı değerlendirmeler bir Arap edibinin özellikle o yıllardaki düşüncelerini 
yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Diğer taraftan Ahmet Emin'in 
Tüı;k insanı hakkında da değerlendirmeleri var bu yazıda. 

SUMMARY: 
Egyptian histarian and writer Ahmed Emin (1878-1953) had visited 

İstanbul in ı 928. During the fourty days he stayed here, he met im portant 
characters such as Fuat Köprülü, German orientalist H. Ritter and O. 
Rescher. Meanwhile, the evaluations made regarding our republic which was 
only fıve years old, are important because they are reflecting the ideiıs of an 
Arab writer in those years especially. On the other side, Ahmed Emin's 
evaluations regarding Turkish people are also present in this essay. 

1 Ahmet Emin ile ilgili olarak şu eseriere bakılabilir: Ahmet Emin, Hayati, Beyrut 
1985; Brockelmann, Gall, Suppl., III, 305; Hanna ei-Fahlıri, el-Cami' ji'l-edebi '1-
'arabf- el-Edebu '1- hadis-, Beyrut 1986, s.308-309. Yusuf Es'ad Dağir, Mesiidiru'd
diraseti'/- edebiyye, I-IV (Beyrut 1983) II, ı35-ı40; Ömer Rıza Kehhale, e!
Miistedrek 'ala mu 'cemi'/- mu 'ellifin, Beyrut ı 988, s. 4ı; Hulusİ -Kılıç, "Ahmed 
Enıfn ", DİA, II, 62-64. 
2 Bugünün Siyasal Bilgiler Fakültesi. 
3 Arap dünyasının en önemli fikir adamlarından birisi. Hayatı ve eserleri için bk. 
Hanna el-Fiihlıri, a.g.e., s. 335-366; Rahmi Er, Talıa Husayn ve Üç Ronıam 
(Basılmamış Doktora Tezi), AÜ, S os. Bil. Enst. Ankara ı 988. 
4 Mısırlı bir tarihçi ve dilci. Bir ara İskenderiye Üniversitesi dekanlığı görevinde 
bulunan el-İbadi, bir çok ülkenin yanı sıra Türkiye'ye de gelmiş ve İstanbul'daki 
önemli kütüphaneleri ziyaret etmiştir. Hakkında bk. Yusuf Es'ad Dağir, a.g.e., I, 756-
757. 
5 Kısa adı "GAL" diye bilinen "Gesclıiclıte der Arabisclıen Litteratur, I-II" (Weimar 
ı898-ı902) ve bunun zeyli olan "Supplementband, I-III" (Leiden ı937-1942) adlı 
eserin sahibi ünlü Alman şarkiyatçı ve Türkolog. Brockelmann'ın adı geçen eseri, 
İslam dünyasında Arapça eser yazmış müellifler, eserleri hakkında bilgiler vermekte, 
ayrıca her bölge ve devre ait sanat ilimiere ait bölümler içermektedir. Brockelmann'ın 
hayatı hakkında bk. Nuri Yüce, "Brockelmann, Cari", DİA, VI, 335-336. 
6 Eserleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Hulusİ Kılıç, a.g. md. 
7 B k. Ahmet Emin, a.g.e., s. 205-22 ı. 
8 Mısır'da bir kent. 
9 Ahmet Emin'in yaşadığı dönemde Mısır'da- Müslümanların· aile d~valarına bakan 
mahkeme. 
10 Mısır'da yabancıların davalarınabakan mahkeme. 
1 ı Klaudios Ptalemaios (2.yy); Eski Yunan astroıi.omi, matematik ve coğrafYa bilgini. 
12 Bu eser, Klaudios Ptalemaios'un sekiz kitaptan oluşan "Geograplıike hyplıegesis" 
(CoğrafYa Klavuzu) adlı eseridir. Eski Çağ dünyasının başlıca kentlerinin ve önemli 
coğrafi yerlerin enlem ve boylamlarını bir.liste şeklinde vermektedir. Adı geçen eser, 
1465 yılında Fatih Sultan Mehmed'in emriyle Arapça'ya çevrilmiştir. 
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ı3 Hidiv Abbiis (1874-1944); Mehmet Ali Paşa sülalesinden gelen Mısırlı idareci. 
Hakkında bk. Hayreddin ez-Zirikli, ef-A 'lam, I-X (Beyrut 1969) IV, 33; Zeki 
Muhammed Mücahid, A 'fô.mu 'ş- Şarkiyye, I-III (Beyrut 1994), I, 27-28. 
ı 4 Türklere karşı büyük bir sevgi besleyen bir Arap şair. Hayatı hakkında bk. es-Sibın 
Beyyfımi ve dğr., el-Edeb ve 'n-nusıis, Libya 1981-1982, s.286-309; Yusuf Es' ad 
Dağir, a.g.e., II, 491-501; Yusuf Uralgiray, "Ahmed Şevki" Doğu Dilleri, I, (sy.4), 
Ankara 1970, s. 213-260; A Critica! Introduction to lviodern Arabic Poetry, 
Cambridge 1975, s. 29-42, (tre. Azmi Yüksel, AÜDTCF Dergisi, Cumhuriyetin 60. 
Yıldönümü Armağanı, Ankara 1987, s. 479-493). 
ı 5 Mısır'ın b.aşkenti Kahire'de inşaatı Mehmet Ali Paşa (1769-1849) zamanında 
başlayıp isınail Paşa (1830- I 895) zamanında biten (I 870) önemli bir kütüphane. 
16 Ritter ve Rescher, İslam kültürü alanında önemli çalışmaları olan iki Alman . 
müsteşrik. H. Ritter (1892-1971) hakkında bk. Necib el-Akiki, el-ı\1iisteşrikıin, I-III 
(Kahire 1980), II, 460-462. O. Rescher (1883~?) hakkında bk. a.g.e., II, 447-448. 
ı 7 Makamat, tekili makiimedir. Arap edebiyatında bir edebi tür olan Makiime, öykü 
kahramanı olarak seçilen gösterişsiz, kalender, kayıtsız dolaşan bir şahsın her biri 
başka bir macerasını anlatan öyküler mecmuası dır. 
ıs Bedi'u'z-zamiin el-Hemediini (m.968-1008) Arap edebiyatında makame türünün ilk 
örneklerini veren şahsiyet. Hakkında bk. Rahmi Er, Bediu 'z-Zamô.n el-Henıezô.ni ve 
Makô.meleri, İstanbul I 994; Nevzat Aşık, "Bediüzzaman el-Hemediini", DİA, V, 328-
329. 
ı 9 Ebu'I-Hasen el-Eş'ari (m.883-947) hakkında bk. Ömer Rıza Kehhale, Mu'cemu'l
mu'ellifin, I-XIV (Beyrut ts.), VII, 35. 
20 el-Eş'ari'nin İlıtilô.fıı'l- musailin adlı eseridir. Eserin I. cildi ı 929'da İstanbul'da 
basılmıştır. 
2 ı İsmail Saib Sencer (ı875-ı940), Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdürlüğünü 
yapmış dersiamlardan (medreselerde ders veren müderrislerin ünvanı idi). Hayatı 
hakkında bk. Zeki Muhammed Mücahid, a.g,e., I-III (Beyruf ı 994), I, 282. 
22 Cemaleddin Efgiini, İsliimi uyanışı etkileyen XIX. yüzyıl fikir ve siyaset 
adamlarından. Hakkında bk. Hayreddin Karaman, 'fEfgiini Cemaleddin" DİA, X, 456-. 
466. 
23 İstanbul Sarıyer kazasında bulunan bir su kaynağı. 
24 Ahmet Emin'in hatıralarını çeviren, ı999 yazında Mısır'a yapmış olduğu bir 
haftalık gezisi esnasında Kahire'nin bazı sokaklarında etierin hala dışarda ve açıkta 
satıldığına tanık olmuştur! 
25 Bu adalar üç adadan değil, Kınalı, Burgaz, Kaşıkadası, Heybeli, Büyükada, 
Sedefadası, Tavşan adası, Yassıada ve Sivriada olmak üzere dokuz adadan meydana 
gelmektedir. 
26 Ahmet Emin'in İstanbul'u ziyaret ettiği sıralarda Cuma günü resmi tatildi. 
27 Bugün İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin bulunduğu bina. 
28 Mısır para birimi. 
29 Tarikat mensupları hakkında kullanılan bir tabir. Bk. Mehmet Zeki Pakalın, Tari/ı 
Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, I-III (İstanbul 197ı), I, 428. 
30 Bir şeyhe intisap edip henüz süluk mertebesine varamamış olan tarikat ehli. Bk. 
Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e., II, 622-624. 
3 ı Tekkelerde şeyh ,vekili makamında bulunan sülükü ilerlemiş dervişler hakkında 
kullanılırdı: Bk. Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e., II, 648. Ayrıca diğer anlamları bk. 
a.mlf., a.g.e., a.y. · 
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32 Mevlevilikte en yüksek mertebeyi ifade eder. Tarikatın başında bulunana Çelebi 
efendi denirdi. Bk. Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e., II,344. Çelebi'nin diğer anlamları 
için bk. ag.e., s. 342-345. 
33 Tekkclerde şeyh vekili makamında bulunan sülükü ilerlemiş dervişler için 
kullanılan bir ifade. B k. Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e., s.648. 
34 Yazar daha sonra Pazar gününün zorunlu tatil günü olarak ilan edildiğini de ifade 
ediyor (Yazarın dip notu. Bk. Ahmet Emin, ag.e., s. 212). , 
35 Müslüman devletlerin başlangıçtan beri faydalandığı İslam Hukuku 1867 yılına 
kadar kitap haline getirilmemiş .bir kaynak halindeydi. 1867 yılında padişahın da 
izniyle Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığında Mecelle Kurulu meydana getirilerek 
dokuz yıllık bir çalışmanın sonunda bütün içeriğini İslam Hukuku'ndan alan ve· aynı 
zaman da Osmanlılar zamanında ilk medeni ,kanun adı olan Mecelle doğdu. Buna 
Mecelle-i Alıkiim-ı Adl(ye de denilirdi. Bk. Mehmet Zeki Pakalın, a:g.e.,s. 425-427. 
36 Türkiye'de çağdaş tarihçiliğin kurucularından olan Fuat Köprülü, tarihçiliği 
vakayinameci gelenekten çıkarıp, modem bilim temeline kayuşturma yolunda ilk 
çalışmaları yapan ve ilk kez, kaynakları eleştirerek değerlendiren, kaynakları 

karşılaştırarak kullanmayı getiren bilim adamıdır. 
37 Bugünkü Maçka Mezarlığı, CemiBeddin Efgfini 9 Mart 1897 yılında öldüğünde bu 
mezarlık1a defnedilmişti. Ancak 1944 yılında Afganistan Hükümeti'nin isteği üzerine 
kemikleri Afganistan 'a götürülmüştür. 
38 Abdullah Nedim (1845-1896); Bugün Beşiktaş'taki Yahya Efendi Mezarlığı'nda 
metfun Mısırlı hatip, gazeteci ve şair. Hakkında ayrıntı için bk. Hulusİ Kılıç, 

"Abdullah Nedim", DİA, I, 125-126. 
39 "Bektaş" Beşiktaş olmalıdır. 
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