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HARPUT'TA BİR ALiM SÜLALESi: EFENDiGİL AiLESi 

Doç. Dr. Ahmet Turan ARSLAN!•J 

Biz bu tebliğimizde, Harput ve civfuuıı hatta bütün ilim dünyasını asır
larca aydınlatan bir nur ocağından, dededen taruna intikal eden bir ilim 
meş'alesinden yani Efendigil Ailesi'nden sözedecek, bu kıymetli anenin bazi 
alimlerini tanıtmaya çalışacağız. 

Kaynaklar, bu anenin dedelerinin sekizinci hicri (14/15. Miladi) asırdan 
beri Harpuna ilmi yaymakla meşgul olduklarını yazarlar!ll. Fakat resmi 
kayıtlar ancak şimdilik onaltıncı asra kadar ulaşabilmektedir. Bu ailenin 
son 8.lim ferdi olan Ömer Naimi Efendigil'in (ö.1962) Beyoğlu Müftüsü iken 
o zaman orada müsevvid olan ve halen (21.09.1998) İstanbul Müftüsü bu
lunan Salahaddin Kaya'ya "üçyüzelli yıllık (ilimle meşgul) bir ailenin son 
ferdiyim." şeklindeki ifadesi de bunu teyid etmektedir!2l. O zamanlardan 
asrımıza kadar devam edegelen bu ilim ocağı olan aileye önceleri "İmamza
de Ailesi" denirdi. Bu aneden yetişen illimlerden bir çoğu uzun zaman 
memleket (Harput 1 Ma'mfuatu'l-Aziz/Elazığ) müftülüğü yaptığı için ma
halli söyleyişle "Müftügil" diye tanınmış olan ane/zamanımızda da "Efendi
gil" nfunıyla anılmaktadır. 

Bu anenin aslının Harput'un "Teştek" köyünden Harput'a gelip yerleşti
ği, bir kolunun ise bugün haıa "Teştek" köyünde mevcut olduğu ve bu kola 
mensup fertlerde Harput/Elazığ'da devam eden kolun fertlerinin renk, yüz 
hattı ve bilhassa göz rengi bakımından (Physionmie=Fizyonomi) aynılık 
gösterdiği son zamanlarda yapılan bir araştırmada kaydedilmiştirısı. 

Burada bu aneden yetişen ilim erbabından bazılarından bahsedilecektir. 

1- HOCA ESAD EFENDi 

Doğum ve ölüm tarihleri hakkında -henüz- yazılı bir kayıt tesbit edile
memiştir. Ancak 1044 Hicri/1634 Miladi yılında doğduğu ve 90 yıl yaşadık
tan sonra 1134 Hicri/ 1722 Miladi yılında vefat ettiği tahmin edilmektedir. 

(*) Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi. 
(1 J İbnu'l-Emin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul, 1930, I, 53 ı. 
(2) 21.09.1998 taribinde Sayın Salahaddin Kaya ile yaptıgım telefon görüşmesinden. 
(3) İshak Sungurogiu, Haıput Yollannda, İstanbul, 1959, II. 146. 



Tegtek Koyii'nden Harput'a gelen Esad Efendi, burada tahsilini bagany- 
la tamamladiktan sonra, icket  a h g  miiderris olmug ve yiizlerce talebe 
yetig tirmig tir(4). 

2- HOCA AHOM[ED EFENM 
Ahmed Efendi, yaklagik olarak 1093/ 1682'de dogmugtur. Yukarlda zik- 

redilen Hoca Esad Efendi'nin ogludur. "Imamz2Ide" namiyla tanmmlgtrr. 
Babasrndan ogrenim gorerek icazet alrmgixr. B a b a s m  oliimiinden soma 
miiderris olmug ve S&e Hatun Camii'nde va'z etmigtir. 

Vefat tarihi olarak 1 170/ 1757 tarihi gosterilmektedir(5). 

3- M % ~ T u  MEHMED S A ' ~  EFEITDI 

Mehmed Sa'id Efendi meghur v& Hacr Es'ad Efendi'nin torunu ve Hoca 
Ahmed Efendi'nin oglu olup 1 137/ 1725'de Harput'ta dogmugtur. 

fik medrese tahsiline kendi memleketinde bizzat babasmdan bqlarmg 
soma ogrenimini tamamlamak iizere Diyarbekir'e gitmigtir. Uzun zaman 
Diyarbekir'de tahsiline devam etmig ve icket-i ilmiye (diploma)(G) almlg- 
&.Tahsili slrasrnda, bir Ramazan, -0 zaman medrese talebeleri i ~ i n  iyi ta- 
raflarl da  olan- 2Idet oldugu iizere biitiin arkadaglarl cer iqin koylere dagd- 
mlg fakat Mehmed Sa'id Efendi bir tarafa ~ikmayarak hiicresine (medrese- 
sindeki odasma) kapanarak Multeka gerhi ' 'Pqa" a& eseri istinsah (kopya 
ederek bir+niishasml elde) etmigtir. Bin sayfa olan bu eseri Ramazan ayl 
baglnda kendi eliyle yazmaya baglayan Mehmed Sa'id Efendi, Arefe giinii 
bitirmeye muvaffak olmugtur. Bu qahsmasm bir hahrasl olarak niisha- 
run sonunda bir kogesinde "Akgama bit, sahfira bir para sarf etmek sure- 
tiyle Bayram'a altmig para ile qiktun." k a y d m  yazd&@ bildirilrnektedir ki, 
bu da  onun ilim iSin fedZ&&h&rn bir misalidir. Bu niishanul Beyoglu 
miiftiisii 0mer Naimi Efendi'nin kiitiiphanesinde ata y2Idigkl olarak mu- 
hafaza edildigi kaydedilmigtir. 

Tahsilini tamamladiktan so&a Harput'a donen Mehmed Sa'id Efendi, 
dogdugu gehre miiftii olarak tayin edilmig ve aralkslz kxk y11 bu gorevi if21 
etmigtir. "Mehmed Sa'fd Efendi Fetvasl" namlyla kaleme aldlgl bir Fetva 
Mecmuas~ ile de ilim adamlan araslnda biiyiik bir gohret kazanmlgtlr. 

(4) 1shak Sunguroglu, a.g.e., IT. 146. 
(5) 1shak Sungurogu, ag.e. .  11, 146. 
(6) 1caetname hakkmda tafsilat icin bkz: Mehmed Zeki Pakahn. Osmonlc Tmih Deyimleri ue 

Terirnleri Sozlii@i, ~stanbul. 1971, 11. 19-20; Ahmet Turan Arslan. Ahmed ZiuBeddin Gii- - 
miighanevi'nin Verdigi Bazt icclzetnameler. Giimii~hanevi Sernpozyum Bildirileri, ~stanbul, 
1992, s.109-117. 
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Alim ve .üstün ahlakıyla herkese fazilet örneği olan bu zat 82 yıl yaşa
dıktan sonra ı2ıo; ı804 yılında yine Harput'ta vefat etmiştirm. 

4- MÜFTÜ HACI AHMED EFENDi 

Ahmed Efendi'nin, bundan önce anlattığımız Mehmed Sa'id Efendi'nin 
oğlu ol pp ı ı 761 ı 762 yılında Harput'ta doğduğu anlaşılmaktadır. 

Ahmed Efendi -muhtemelen babasından- iyi bir öğrenim görmüş ve 
memleketinde müftü olmuştur. 

Bilhassa Fıkıh ilminde yed-i tüla sahibi olup faziletli bir kişiliğe sahipti. 
Medresesinde talebelerine çeşitli ilimleri okutur, camilerde va'z eder ve ko
nağındaki selamlık odasında her gece ihvan ve yarfuııyla ilmi sohbetlerde 
bulunurdu. 

ı259/1843 yılında ve ihtiyarlığı zamanında da, bugün hala Harput ha
rabeleri arasında varlığını koruyan Sare Hatun Camü'ni genişletmek sure
tiyle taşralarda eşine az rastlanır bir şekilde gerçekten çok sağlam bir şe
kilde yeniden inşa ettirmiştir. 

Böylece maddi ve manevi müktesebatıyla kendisini Harput'a hizmete 
adeta hasretmiş olan Müftü Hacı Ahmed Efendi'nin, oğlu Kaside-i Bürde 
şerhiyle meşhur Ömer Na'imi, Müftü Büyük Hacı Ali Efendi ve Hacı Yunus 
Efendi oğlu Mehmed Efendi'lerle birlikte Konya'ya sürgün edilmeleri emri 
çıkmıştı (Şaban veya Ramazan ı26ı!1845). İhtiyarlık zamanında bu acıya 
dayanamayarak Konya'ya gitmeden 85 yaşında ölen Ahmed Efendi'nin me
zarı Harput'ta Meteris'te Kürtler Külbesi (Kulübe) denilen yerde ve yolun 
sağ tarafında aile mezarlığındadır. 

Hacı Ahmed Efendi'nin üç oğlu ·vardı; Bunlardan en büyüğü Kaside-i 
Bürde Şarihi diye tanınan Hacı Ömer Na'imi Efendi, ikincisi şair ve edib 
Hacı Hayri'nin babası Hacı Hafız Mahmud Efendi, üçüncüsü ise Ahmed 
Asım Efendi'nin babası İbrahim Efendi'dir!BJ. 

5- HACI ÖMER NA'iMi EFENDİ!9J 

Kaside-i Bürde üzerine yazdığı şerhle meşhur olan ve yukarıda zikretti
ğimiz Ahmed Efendi'nin büyük oğlu Ömer Na'iıni Efendi hakkında Sayın 
Prof. Dr. Erol Ayyıldız ve Prof. Dr. Mehmet Ali Sönmez daha sonraki oturum
larda birer tebliğ sunacakları için bu konudaki dikkatierinizi o tebliğiere 
tevcih etmenizi istirham ederek, o zatın oğlundan bahse geçmek istiyorum. 

(7) İshak Sunguroğlu, a.g.e., II, 147. 

(8) Bkz: İbnu'l-Emin Mahmud Kemal. İnal, a.g.e., I, 531-535: 610-2: İshak Sunguroğlu, 
a.g.e .. II, 197-8. 

[9) Hayatı ve eserleri için bkz: Yusufİlyan Serkis, Mu'cemu'l-matbuiiti'l-'arabiyye, s. 819: Cari 
Brockelmann, GAL, Supplement, Leiden, 1937, I, 469: İbnu'l-Emin Mahmut Kemal İnal, 
a.g.e., I, 531-2: İshak Sunguroğlu, a.g.e., II, 149-156. 



6- HACI HAFIZ A B D ~ &  HAMD1 EFENDI 

Abdiilhamid Hamdi Efendi, Kaside-i biird'e g W i  0mer Na'imi Efen- 
di'nin ogludur. 1245/ 1830 y d ~  Sewal a m  18 inci gecesi Harput'ta diin- 
yaya gelmigtir. 

Abdiilhamid Efendi, babaslndan ogrenim goriigii slrada kendisinden 
sonra belayan ogrencileri okutacak kadar zeka ve kabiliyete sahip oldu- 
gundan, babas~ tarafindan bu igle gorevlendirilmigtir. 0 heniiz ic&et aha- 
dan tecriibeli ve miikemmel bir ustad gibi hareket etmekle kendisini qevre- 
sine sevdirmigtir. Onsekiz yaginda iken 1263/ 1863 yllmda imam Birgi- 
vi'nin Audrnil a& eseri iizerine Qeyh Mustafa b. ibrahirn'in yazd;l& ve o za- 
man ogenciler iqin nahiv bilgilerinin anlqllmasm~ kolaylqtxan Tuhfetu'l- 
Avdmil ad11 esere Niizhetu'l-ahddn_fi hQiyeti Tuhfeti'l-ihvkn adml verdiei bir 
hZigiye yazmigtx. Bu h@iye de medrese talebeleri arasmda revas bulmug 
ve Harpirti diye meghur olmugtur(l0). 

Bundan b q k a  Abdiilhamid Hamdi Efendi'nin bir divbqe olacak kadar 
kaside, gazel, lut'a, miifred gibi klymetli giirleri vardu. Bunlardan Qeyhulis- 
lam Arif Hikmet Bey hakkmda kaleme al&g~ kaside, Seyhulislam'm qok ho- 
guna gitmig ve gaire bir kaq ~ t b e  yukar~ dereceden ruiis vererek onu taltif 
etmigtir. 

Abdiilhamid Hamdi Efendi babas~ 0mer Na'imi Efendi'den 1272/ 1856 
y lhda  27 yemda iken o gun medreselerde okutulmakta olan 12 ilimden 
(uliim-I isna ager) icket al&. Bundan bagka Harput'ta Reisu'l-kurra diye 
tanman Hafiz Yusuf Efendi'den de okuyarak KirZiet ic&eti al&. 

Abdiilhamid Hamdi Efendi bir arallk Molla Koyii'ndeki Ahmed Peykerci 
Medresesi'nde miiderrislik etmig ve medresenin tamiri iqin V W a r  idare- 
sinden gelen tahsisatl Harput'ta yeniden bir medrese ingasma kullanmak 
isternig, buna muvaffak olamarmg ve gikayet konusu olmugtur. Kendisi bu 
igin pegini blrakmamlg , igi takip iqin 1279 / 1862 ydmda ~stanbul'a gelmig , 
temaslara baglarmg, gikayet~inin hakh oldugu ve o zamanda Vaklnar idare- 
sinden de ikinci bir tahsisatm miimkiin olma&& anlaghca ig Sadrazama 
intikal etmigtir. 

hnu'l-E& Mahmut Kemal hal'in babas~ Emin Paga tarafindan Abdul- 
hamid Efendi'nin getirdigi m a z b a t m  "zat-1 kerAm&elerine havdesi l&un 
gelir." demesiyle Sadrazam "bu mazbatayl getirenle goriigelim." der. Gorug- 
mede, Abdiilhamid Efendi'nin ilim ve ahlZikma hayran kalan Sadrazam 
Arapgirli Yusuf K h i l  Paga (o.1293/ 18761(11), kendisine qok iltifatta bulu- 
nur. En sonunda n k n a  izse edilmek suretiyle medresenin ingaasl isin 

(101 &net Turan Arslan, h a m  Birgivi Hayah ~ s e r l e 2  ve Arapfa Tedrisatrndaki Yeri, 1stanbul. 
1992, s.154;. Mustafa b. ibrahim, Tuhfetu'l-Avdrnil. ~stanbul, 1323, s. 2, 3. 5, 6. 17. 

(1 1) ibnu'l-Emin Mahmut Kemal hal, a.g.e., II, 781-791; ayru miiellif, Son Sadrazarnlar. Der- 
gah Yaymlan. ~stanbul, 1982. I, 196-258. 
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bin, nukfıd-ı mevkfıfe (vakf edilen nakid para) olarak bin -ki toplam 2000-
altının Abdülhamid Efendi'ye verilmesine, medresenin mütevelli ve müder
risliğinin de kendisine tevdiine ve ayda 500 kuruş maaşla görevlendirilme
sille emir buyururlar. 

Bu başarılı seyahat üzerine Abdülhamid Efendi sevinçle Harput'a dön
müş, Kamil Paşa Medresesi'ni daha güzel bir şekilde geriişletmiş; aynı za
manda da Molla Köyü'ndeki Ahmed Peykeri Medresesi'nin tahsisatıyla ya
pılmasında büyük rol oynamıştır. 

Öte yandan o, Sare Hatun Camii'ni yeniden kargir olarak yaptırmış olan 
derlesi Hacı Ahmed Efendi'nin izinden giderek kendisi de esasen ahşap 
olan ve harab olmaya yüz tutmuş bulunan, ve konaklarına en yakın du
rumdaki Ağa Camü'ni 1306/1889 yılında kargir olarak kubbeli ve millareli 
bir hale getirilmesinde bizzat önayak olmuştur. 

1283/1866 yılında ise babası Kaside-i Bürd'e şarihi Ömer Na'imi Efendi 
(ö.1299/1881-82) ile birlikte tekrar İstanbul'a gelerek Yusuf Kamil Paşa'ya 
misafir olmuşlardır. Hediye olarak getirdikleri Harput'un yerli ipekli ku
maşlarını Paşa çok beğenmiş, ertesi akşam selamlığa çıktığında Paşa'nın, 
kürkünü bu kumaşlardan kapiattığını gören misafirler de bundan çok 
memnun olmuşlardır. Paşa bu haraketiyle misafirlerine karşı memnfıniye
tini izhar ederek onları bu şekilde taltif etmek istemiştir. 

Yine bu seyahatlerinde devlet adamlarıyla ve İstanbul'un ileri gelep 
alimleri ve edebiyatçılarıyla görüşmüş ve her birinden saygı görmüşlerdir. 

Abdülhamid Harndi Efendi, 1291/1874 senesinde hacca gitmiş, yolcu
luk sırasında uğradığı Antep, Halep, Şam, Mısır ve Hicaz gibi yerlerde bir 
çok Arap ve Acem alim ve edibiyle tanışmış bunlardan da ayrı ayrı hürmet 
görmüştür. 

İbnu'l-Emin Mahmut Kemal kendisini Harput'ta ziyaret etmiş ve ondan 
bahsederken, İstanbul ve diğer vilayetlerde rastladığı büyük alimler arasın
da Abdülhamid Harndi Efendi'nin benzeri az bulunur bir kişiliğe sahip ol
duğunu, dolayısıyle onun Türklüğün medar-ı iftiharı olduğunu yazmıştır. 

Hacı Abdülhamid bir çok ilim ve irfan erba.bıyla da gıyaben dostluklar 
kurmuş, onların takdirlerini kazanmıştı. Mesela bunlardan Giridli Sırrı Pa
şa (ö.l313/1896) ile Adana'lı Addünnafi Paşa (ö.1308/1891) yazdıkları ba
zı eserleri bastırmadan önce Abdülhamid Efendi'ye gönderirler, onun mu
vMakatını almadan tabettirmezlerdi. Sırrı Paşa ile bu samimi dostlukları 
17 sene kadar sürmüş; Paşa· Diyarbekir Valisi olduğu zaman Harput'ta Ab
dülhamid Efendi'nin konağında kalmış, onu da Diyarbekir'e davet etmiş ve 
misafirine hürmet ve muhabbet göstermiştir. 

Hacı Harndi Efendi ilmi sahada zamanının kutbu denilebilecek bir mer
tebeye eriştiği gibi maneviyatta da o nisbette ileri gitıniş m1dir bir şahsiyetti 
ki; çocukluğundan beri ismi gibi ahlak-ı hamide sahibi idi. 

. ) 



Tarikatlar hakkmda da uzun zaman ilmi incelemelerde bulunmug ve ni- 
hayet bunlann oziinii iyice anladktan soma Kadiri ve $&zeli tarikatlerinin 
ikisine birden intisiib etmigti. g5zeli tarikatinde qok ilerlemigti ve isteyenle- . 

ri irggda memur edilmigti. Bu siiretle rna'nevi sr3hadaki takvBsi ilmi fazilet- 
leriyle mutenasip oldugundan biitiin sozlerinde, ig ve haraketlerinde siin- 
net-i seniyye-i hazret-i nebeviyyeyi (Peygamber -aleyhissel&m-m luymetli 
yolunu, ogutlerini) uygulamaktan bir an geri kalmarmgtu-. Dinin ernirlerini 
tatbikattaki ciddiyet ve samimiyetine ornek olmak iizere goyle bir olay nak- 
ledilmektedir: Abdulhamid Hamdi Efendi'nin hac yolculugu alti ay sur- 
mugtii. Hicaz'dan dondiikten sonra, Harput'un lug geceleri sohbetlerinden 
birinde, Haci Abdulhamid Efendi'nin bu uzun yolcdukta namazlanni ka- 
zaya blraklp blrakma&gi hakkmda hasbihaller yaprllrken taraflar arasmda 
bu konu uzerinde bahse girigilmig ve vaktin gec; olmasma ragmen taraflar- 
dan iki kigi bizzat kendisinden sormak ve anlamak iizere Haci Abdulhamid 
Efendinin konagina gitmigler; harem dairesine geqmig olan Efendiyi qaglra- 
rak tereddiitlerini sorunca o gu cevabi vermigtir: " Hamdolsun; bu miiddet 
iqinde bir vakit olsun namazlml kazaya blrakmadm. Ancak Mekke ve Me- 
dine arasmda bir ikindi namazini cernaat bulama&gun $in yalntz kildun ki 
o da gitti gider." 

Diger taraftan Haci Abdulhamit Efendi'nin 1309/ 1893 ydmda S h e  Ha- 
tun Camii'nde minber ile mihrap arasma oturarak Buhari-i Qeriji okuttugu, 
bir yllda hatmettigi, dersine devam edenlerin qok istifade ettigi nvayet edil- 
mektedir. 

Yine onun okuttugu talebelerine yedi defa icazet vermeye muvaffak ol- 
dugu, S h e  Hittun Camiinde, aralarlnda oglu Mehmet Sait ile Mehmet Ke- 
maleddin'in de bulundugu onbeg kigiye icazet verdigi kaydedilmektedir. 

Defalarca yaplian miiftiiliik teklifini kabule yanagmayan Haci Abdulha- 
mit ylllarca Tefsir, Hadis, Frklh gibi yiiksek ve kutsi ilimlerin ogretimi ile 
meggul oldu. Uzun sure devam eden ve rahatstz edici derecede seyreden 
romatizma hastdigma yakalaninca Alet derslerinin @retimini oglu Kema- 
leddin'e blrakarak kendisi uliim-i Zdiyyenin (yiiksek ilimlerin) tedrisine de- 
vam etli. 

Yine bir ramazan bagmda Burhaneddin el-Merwhi'nin (o.593/ 1197) 
Hanefi ELkhina dair olan meghur eseri el-Hiddye'yi okutmaya baglarmg an- 
cak c;ok geqmeden hastal~gl buna mani olmugtu. 

Haci Abdulhamit Hamdi Efendi'nin s6n giinleri hakkmda o giinlerin ga- 
hidi olan 1shak Sunguroglu goyle demektedir: "...Hastali& yirrnibeg giin 
kadar siirmiig ve sonunda 1902 (29 Nisan 1358) pazartesi giinii akgam 
ezanmdan bir saat ewe1 tilavet-i Kur'b, tevhid ve zikr-u fikr-i rabbani'den 
bir an ayr~lmakslzm gozlerini hayata kapadi. 
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Ben bu günü çok iyi hatırlıyorum. Akşamın sükunu içinde, Efendigille
rin evleri tarafından bütün mahalleye bir aglama, bir feryat bir vaveyladır 
yayılmıştı. Bu acı sesleri, kasabadaki bütün camllerin minarelerinden etra
fa akseden salatu selam sesleri takip ediyordu. Bütün Harput halkı bü
yüklerinin ölümünden müteessir olarak için için ağlıyordu. 

Ertesi gün öğleden sorıra cenaze namazı, kasabadan Meteris'e çıkınca . 
sol taraftaki büyük meydanda kılındı. Bütün Harput ahalisi bu cenaze me-
rasimine iştirak etmişlerdi." 

Oğlu Kemal Efendi,. babasının ölümü için yazdığı tarihin birincisi 
milad!, ikincisi ise hicri olınak üzere iki tarih göstermektedir. 

Mezar taşı için şu kitabeyi yazmıştır: 

Ey zarr-i ibret-karin 

Abdulhamid Efendi kim 

Olduğuyçün mevti ile 

Tarihin yazdı Kemal 

Bir zattır ki burda defın!l2J 

Allame-i asrı güzin!l3J 

Alem umum üzere hazin!l4J 

Ağladı cümle mü'minin!l5J 

(1902-1302) 

O, oğlu Kemaleddin Efendi tarafından şöyle tavsifedilmektedir: Şartları 
yerine getirme ve hakları ödemeye çok önem verirdi. Severılerinin, çocukla
rının ve akrabasının dini ve' dünyevi menfaatleri için çalışırdı. Özellikle 
medresesinin hanisi olduğu için kendisinin maddi ve ma'nevi destekleyicisi 
durumundaki Yusuf Kamil Paşa ile onun saygıdeğer eşi Zeynep Hanıme
fendi'yi kat'iyyen unutmaz onları dualarında zikrederdi. 

Sakalı uzun, kumraldan kıra dönmüş, gözleri açık mavi, burnu uzun ve 
sağ tarafa biraz yatık, yüzü geniş, yanakları kırmızı, elleri ve ayakları .irice, 
vücudu gayet beyaz, mizacı demevi idi. Sağ yanağında siyah bir ben vardı. 
Temizliği çok severdi. Değerli giysiler giyerek Allah'ın verdiğinimete şükrü
nü ifadeye çalışırdı.Oturuşunda ciddilik ve vakar, sözlerinde kuwet, ve le
tafet vardı. Güzel ve güler yüzlü idi ve büyüklenmezdi. 

Kışın geniş bir şalvar ve siyah bir cübbe, yazın ise altı parmak denilen 
Şam çitaresinden entari ve üzerine çok defa şam hırkası giyerdi!l6J, 

(12) Ey ibret alan ziyaretçi, burada gömülü olan Abdühamid Efendi'dir. 
(13) Abdulhamit Efendi asrın seçkin allarnesi oldugu için. 
(14) Alem bütünüyle üzüntü içindedir. 
(15) Kemal onun ölüm tarihini yazdı ve bütün mürninler agladı. 
(16) İshak Sunguroğlu, a.g.e. ll, 161-2: İbnül-Emin, a.g.e. I. 533. 
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Eserleri 

1- Nüzhetu'l-ahdanji haşiyeti Tuhfeti'l-ihvan: Yukarıda hakkında açık
lama yapıldı. 

2- es-Simtu'l-'abkarifi şerhl 'ıkdi'l-cevherifl'l:farki beyne kesbeyi'l-Md
turidi ve'l-Eş'ari. 

3- Sajvetü lifkari'l-ulemdfl isbdti ilmi Nebiyyind bi'l-esma. 

4- Tahmisü Kasideti'l-münjerice 

Bu tahmis oğ;lu Kemalettin Efendi tarafından Türkçeye tercüme ve 
şerh edilerek basılmıştır. 

5- Nesayicü'l-ebkdr fl hdşiyeti Netaici'l-ejkdr; Adalı diye meşhur Mus
tafa bin Hamza'nın (ö.l085/ 1675?) İzharu'l-esrô.r üzerine yazdığı Netdicü'l
ejkô.r isimli ünlü şerhin haşiyesidir. Gayet mufassal ve mükemmel bir ha
şiye olupikmal olunamamıştır(l7l. 

6- Mükhaletü'l-ebsar .fi ru'yeti'l-hildl bi'n-nehô.r. 

7- Buğyetü'l-kdsıtfl cevabi'l-esileti'l-vô.rideti min Amld. 

8- el-Burhô.nu'l-münevver fl tahrimi't-tasviri ve'ktindi'l-musavver. 

9- el-Hallu'l-mükemmelji'l-havaşi's-siyalkı1tiyye ale'l-Mutavvel. 

10- el-Feydu'r-raviyyfi haşiyeti havaşi'l-Celô.l li'l-Gelenbevl.. 

ll- Tabsiratu'l-hakk ale'l-ıyanfl hurmeti'l-isti'car ald kırô.eti'l-Kur'an. 

12- Cevô.l:m'l-Vez'ir fi hurmeti imtindi'l hac 'an duhuli Melekete ınde'l ve
bô.i'l-kes'ir. 

Bu eser Ma'muratulaziz valilerinden Süleymaniyeli Abdullah Mus!b 
Paşa'nın fetva istemesi ve hatırlatması üzerine yazılmıştır. 

13- "Velediye Hicdbl.si" üzerine babasımn başladığı tamamlanmamış 
haşiyeyi ikmal etmiştir. 

14- Divançe-i eşdrnsı. 

7- MÜFTÜ MEHMED KEMALEDDİN EFENDingı 

A- Hayatı 

Mehmed Kemaleddin Efendi, 1283/1866 yılında Harput'ta doğdu. Ba
bası yukarıda terceme-i hali zikredilen Abdülhamid Harndi Efendi bu oğlu
nun doğumuyla ilgili olarak şu notu kaydetmiştir: 

(17) İbnü'-Eroin Mahmut Kemal.İnal. a.g.e., ı, 534; Ahmet Turan Arslan, a.g.e., s. 165- 6. 
(18) Abdulhamid Harndi Efendi hakkında geniş bilgi için bkz: İbnu'l-Eroin Mahmut Kemal 

İnal, a.g.e., ı. 53 1-5; İshak Sunguroglu, a.g.e., II. 156-163; Türk DUl ve Edebiyatı Ansiklo
pedisi, Dergah Yayınlan. İstanbul, 1981, IV. 82. 

(19) Kemaleddin Efendi hakkında geniş bilgi icin bkz., İbnu'l-Eroin Mahmut Kemal İnal. 
a.g.e., II. 853-5; İshak Sunguroglu, a.g.e., II. 169-175. 
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"1283 hicri yılı malı-ı Ramazan-ı Şerifinin (Ramazan-ı Şerif ayının) on 
beşinci gecesi leyle-i isneyn (Pazartesi gecesi) ki, peder-i büzürkvar (yüce 
mertebe sahibi babaıJ?-) -sellemehu'llalıu Terua- (Yüce Allah ona sağlık/ se
lam et versin!) ile Deraliyye'ye (İstanbul'a) defa-i saruye (ikinci kere) olarak 
gidip avdet olunduktan (dönüldükten) kıkbı;:ş gün sonra mahdumum (og
lum) Mehmed Kemaleddin bi-lutfihi teaıa (Yüce Allah'ın lütfuyla) zib-i 
mehd-'I. vücud oldu (varlık beşlgiyle süslendi, dogdu). Cenab-ı Fail-i Mutlak 
(her istedigini yapmaya gücü yeten Allah) onu alim-i 8.mil (ilmini uygulayan 
bilgin), fazılu k8.mil (üstün ahlak sahibi olgun bir kişi) ve zühd ü takva 
(Haktan uzak şeylerden uzaklaşma ve Allah'ın emirlerine göre hareket et
me) ile areste (süslenmiş) ve salalı u felalı ile piraste (donatılmış) eyleyup 
barru'l-valideyn (anne-babasına itaatli) ve ilm ü anıelde (ilimde ve amelde) 
salisu'l-kemrueyn eyleye! Bicalıi Seyyidilmürselin (Peygamberlerin Efendi
si'nin hürmetine duamı kabul eyle!) sallallalıü aleyhi ve selierne ve ala alihi 
ecma'in; Amin! (Allah o peygamberin ve ashabının hepsinin şanını yücelt
sin ve onlara sağlık/ selam et ihsan eylesin!). 

Bu satırların ardından da ilim ve edeb sahibi bir babarım kaleminden, 
ibret verici bir tarzda oglunun dogum tarihi için şu tarih düşmüştür: 

"Çok şükür ola ey Bari-i enfasızoı 

Sen beytimizi beyt-i ulum-şeref eyleızıı 

Verdin bana fazlınla Mehmed Kemal'i!22J 

Lütfunla anı peyrev-i seyr-i selef eyleızsı 

Bu bir çıkacak, fazlile tarihini Hamdi124J 

Ya Rab! Kemal'i bana ni'me'l-halef eyleızsı 

1284-1= 1283"126) 

Mehıned Kemaleddin Harput'ta Cevheriye Medresesi dahilinde bulunan 
mektebte okuduktan sonra 1294/ 1887'de babasının Kamil Paşa Medrese
si'ndeki derslerine devama başladı. Bu medrese hayatına girişinin tarihini 
de yine babası Abdülhamid Efendi şu mısralarla tesbit etti:·-· 

"Söyledim tarih-i tammın Hamdiya kıldım dua 

Sehl ola Rabb'im Kemrueddin'e tahsil-i fünun"!27J 

(20] Ey nefesleri yaratan Allah çok şükür olsun. 
(2 1 J Evimizi ilinıler evi olmakla şereflendir. 
(22] Mehmed Kemaleddin'i sen bana ilisan ettin. 
(23] Lutfunla onun önceki iyi iilimlertn yolundan gitmesini nasib eyle. 
(24] Hamdi, Allah'ın lutfuyla, onun tarihi bir sayısını çıkararak elde edilecek. 
(25] Rabbim, Kemal'i benim için iyi bir varts eyle! 
(26] İshak Sunguroglu, a.g.e., II, 169. 
(27] Ey Hamdi. tam tarihi söyleyip dua ettim:Rabbim! Kemaleddin'in ilinıleri ögrenmesi kolay 

olsun! 
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Kemaledilin Efendi medresede tahsiline devam ederken aynı zamanda 
kendisinden sonra başlayan öğrencilere de derslerini okuturdu. Nihayet 
babasından 130711889 yılında icazet aldığı gibi Şam cilimlerinden muhad
dis Şeyh Bedreddin Efendi'den de Hadis icazeti aldı. 

Kemaleddin Efendi babasının yaşlanması üzerine Kamil Paşa Medre
sesi'nin tedrisatını on seneden fazla vekaleten idare etti. Babasının 
1320/1902 yılında vefatı üzerine müderrisliğe tayin olundu. Medrese 
programındaki dersleri muntazaman okutınakla beraber -babasının baş
layıp ta vefat ettiği için bitiremediği- "el-Hidaye"yi, daha önce birlikte ica
zet aldıkları arkadaşlarına okutarak kırküç ayda ikmal etti. Büyük dede
si Ahmed Efendi'nin inşa ettirdiği Sare Hatun Camü vruzliği ve dersiam 
hocalığı da tevcih olunduğundan belli günlerde "el-Camiu's-sağzr" oku
turdu. 

Mehmed Kemaledilin'in memuriyet hayatı şu şekilde sıralanmaktadır: 

1325/1897 Ma'muratu'l-aziz Askeri Rüşdiyesi'nde veka.Ieten Arabi hoca-
lığı, 

1326/1898 imtihanlayine bu mektebin kavffid hocalığı, 

1318/1900 yine aynı mektebin Arabi hocalığına terfian, 

13241 ı 906 Beş ay kadar vilayet merkezi Kadılığına veka.Iet, 

13251 1907 İsti'naf Mahkemesi üyeliği, 

1324!1906 ve 1332!1913 yıllarında iki defa Ma'muretu'l-aziz Sultam 
Mektebi vekaleten Arabi hocalığı görevlerinde bulunduktan sonra 
1334/ 1915'de Ma'muretu'l-aziz Müftülüğüne tayin edildi. 

Aynı yıl Harput Dfuu'l-hilafe Medresesi adını alan ve yüksek tahsil kıs
mıyla yeniden teşkilatiandırılan Harput Medresesi'nde birinci ve ikinci sı
nıflara "Tefsir-i Şerif', "Hadis-i Şerif' ve "UsUl-i Fıkıh" müderrisi oldu. 

Birkaç defa rütbe alarak taşra ruusıı. 1319!190l'de İzmir Payesi ve son
ra tedricen "Bilad-ı Hamse" ve "Haremeyn" payeliğine kadar yükselmişdi. 

Kemaleddin Efendi, oğullarından birinin, bir mektupta bedi' san'atını 
ihtiva eden şaka yollu yazdığı bir cümle Şark İstikla.I Mahkemesi'nin san
sürü tarafından kötüye yorumlanarak 7 /9!1926 tarihli bir kararla Sam
sun'da ikamete mecbur edildi. Ancak bir müddet sonra suçsuzluğu belli 
olunca Harput'a döndü. O sırada müftülüğe başkası tayin olunmuştu. lllı
desinde bulunan dersiamlık, müderrislik ve vakıflarla ilgili diğer maaşları 
ve tahsisatı kesildi. Kamil Paşa Medresesi ffidatı da evvelce kesildiği gibi 
medrese de Özel İdare tarafından satılarak yıkıldı. 

Kendisinin müracaatı üzerine memuriyet müddeti otuz seneden üç gün 
eksik olduğundan 990 kuruş maaşla emekliye ayrıldı. 
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Yakalandığı prostat hastalığını tedaVi ettirmek içirı son senelerınde iki 
defa İstanbul'a gitti. Ancak şifa bulamadan döndü. 9 Zilkade 1354/2 Şu
bat 1936'da vefat etti ve Harput'ta Meteris'teki aile mezarlığına defnedildi. 

Kemaleddirı Efendi'nın ölümü üzerirıe Mevlevi Remzi Efendi'nirı yazdığı 
bir mersiyeyi burada zikretmeliyiz: 

Azm-i Ukba eyliyor tekmil-i enfas eyleyenızsı 
• 

Kalmıyor ehl-i kemale hemdem ü hemrah ah!29J. 

Bak Azizirol Elaziz'irı merd-i pak-i ekmeli!30l, 

-Kim yetişmez öyle bir ehl-i hüner her gah, ah!sıı.

Hallederdi Zeyd u Amr'irı müşkilirı müfti ikenıszı, 

Fıkh u Tefsiri mükemmel arif u agah ah!33J. 

Üç llsanda şatr-i mahir iken etti sükut!34l, 

Şimdi senden istiyor, bir Fatiha li'llah, ah!35l. 

Geldi bir kamu dedi tarihiri mağffır ola<sBı, 

İrtiha.I etti Kema.Ieddirı-i ekmel ah ah!37l. 

Mahmut Kemal İnal, çok kuvvetli bir hafizaya sahib olduğu rivayet edi
lenıssı Kemaleddirı Efendi hakkında şöyle demektedir: " Mensub olduğu 
Hanedan-ı ilmirı varis-i kamili idi. Vücudu ne kadar zaif ise ilmi o kadar 
kavi idi. 

Merhum da emsa.Ii gibi şatr değildi, nazım idi. Pek çok manzumesi var
dı. Nakl-i mekan ettirildiği sırada çoğu zayi oldu." 

(28) Nefeslerini tamamlayan(lar) Ahirefe gidiyor. 
(29) Ah. olgun kimselere (bu dünya) sohbet ve yol arkadaşı olarak kalmıyor. 
(30) Aziziın işte bak, Elazığ'ın temiz ve en olgun kişisi. 
(31) Hem öyle bir hünerli kişi her zaman yetişmiyor. 
(32) Müftü iken Zeyd ve Aınr'in (yani herkesin) meselelerine çözüm getirirdi. 
(33) Fıkıh ve Tefsir ilimlerini mükemmel bilirdi. 
(34) Üç dilde şiir yazan malıareili bir kimse iken bugün sustu. 
(35) Şimdi senden Allah rızası için bir Fatiha bekliyor. 
(36) Kamil bir kimse geldi, tarihini, Allah tarafından bagışianmış olsun, dedi. 
(37) En olgun kişi Kemaleddin dünyadan göçtü. 
(38) Fıkıh ve Edebiyata dair birçok manzumeyi ezberledigi belirtilen Kemaleddin Efendi'nin 

Kur'an-ı Keriın'i ezberlemesiyle ilgili olarak, İstanbul'da tanıştıgım Elazıg Yeni Camii İma
mı Cahit Kent'ten dinledigim ve Prof. Orhan Karmış'tan Kemaleddin Efendi'nin kitapları 
arasında bulunan terceme-i halinde yazılı olarak bulundugunu duydugum vak'a şöyle
dir: Babası Abdülhamid Efendi, ihtiyarlıgından dolayı 130711889 yılı Ramazan'ında tera
vili namazını hatiınle kıldıramayacagıru, bu sebeple oglu Kemaleddin'e bu iş için bir kim
seyi bulmasını söyler; fakat böyle bir kimse bulunamaz. Bunun üzerine Kemaleddin 
Efendi bu işi kendisi üstlenir ve her gün bir cüz ez beriemek -suretiyle her akşam teravihi 
hatimle kıldınr, bu suretle bir ayda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız olur. 
Bundan sonra fasılasız kırk yıl hatiınle teravihi kıldırnııştır. (Bkz. İshak Sungurogıu, 
a.g.e., II, 170-176). 

. \ 
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B- Eserleri 

a- Neşredilenler 
1- Kaside-i münjerice Tahmisi'nin şerhi 

2- Kaside-i Tantardniyye şerhi 

3- Hamriyye-i İbn-i Fdrız şerhi olan Levdmi-i cami şerhi 

4- Kaside-i Feride Tercemesi 

5- Makamat-ı Sufiyye Tercemesi 

6- Mertebe-i Hakanı Tercemesi 

7- Ulviyyet-i İsldmiyye 

8- Makale-i Edebiyye 

9- Hayr-ı Ümmet 

I 0- Müldhaza-i Edebiyye 

Bunlardan ilki müstakil olarak, diğ;erleri ise ilmi, edebi ve tasavvufi 
mecmualarda neşredildi. 

b- Neşredilmeyenler 

1- Kasidetu'l-bürde Tahmisi'nin Şerhi 

2- Muallakat-ı Seb'a Şerhi 

3- Ldmiyyetu'l Arab Tercemesi 

4- Ldmiyyetu'l-Acem Tercemesi 

5- Nebzetün mine'l vukCı.ffi. me'dni'l-hun1fi ve'z zun1f 

6- Miftdh-ı Hardbdt 

7- el-İddhu't-tdmfi. tercemeti'l-eş'dri'l-mevcudetifi. Kdmusi'l-a'ldm 

8- Kavald-i Edebiyat 

9- Hallu'l-vezdif 

lO- Ta'll.m-i İnşa 

ll-Risdle-i Vahdeti'l-vücud 

12- Risdle-i Murdkabe Tercemesi 

13- Mukatta'dt-ı Müntehabe Tercemesi 

14- el-Iifdnu'l-mahsCı.su'l-muktebes mine'l-Fühlhdti ve'l-FüsCı.s 

15- en-NukCı.lü'l-mu'tebera 

16- İlave-i Mecmu'a-i Fetva 

17- Hadl.s-i Erbel.n 

18- Tesbitu'l-mejhumji. tahkiki tebe'iyyeti'l-ilmt li'l-ma'lum<ası 

19- Kifdyetu'r-rddl.fi. ecvibeti es'ileti'l-Kddf.t40! 

(39) Arapgir Müftüsü'nün açıklama istemesi üzerine yazılmış ve di[;er vilayetlerde de pek çok 
nüshası alınmıştır. 

(40) Erzincan Kadısı Ahmed Efendi·nın suallertne cevaben yazılmıştır. 
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20- Sicill-i Fetva. Yüzlerce Fetvayı ihtiva eder. 
21- Manzumeleri: Birçok na't, kaside ve gazeli ihtiva eder. 

ŞiiTilerinden bir iki örnek nakledelim: 
Samsun'da ikamete mecbur edildiği sırada üzüntülerini bir feryad ha-

linde nazmen dile getirmiştir: 
Ben la-mekanda tayy-ı mekan etmek isterim 
Büibül isem de kat-ı zeban etmek isterim 
Bizfu u bihuzılrum ilam zamaneden 
Dergah-ı İzzetinde figan etmek isterim. 
Bir gazeli de şöyledir: 
Utan ey nefs-.i gafil! Hakk'a dön şirk ü riyadan geçt4ıı 
Dil-agah ol, tecerrüd eyle, meyl-i masıvadan geçt42l, 
Yetişmez mi bu gaflete tekapıl ehl-i dünyayat43l 
Yazık, beyhılde örnrün geçmesün çıln u çeradan geçt44ı 
Husıll-i maksactın maksud ise gel bab-ı Mevla'yat45l 
Reza.Iettir, der-i malıluk-ı dılne ilticadan geçt46l 
Tekemmül eylemek bi şübhe varlıkla münakızdırt47l, 
Yok ol, yoklukla var maksılde, ilm u iddiadan geçt4Bl. 
Karar ister isen evvelce tashih-i karar eylet49l, 
Mürid oldunsa ta'kib-i mürada i'tinadan geçtsoı. 
Asaya vermesün gönlün rıza, şehrah-ı irfandatsıı, 
Münafi-i edebdir, masivaya ittikadan geçtszı. 
Eğerçi ehl-i isyandır Kemaleddin kulun ya Rabtssıı 
Bırakma nar-ı hicre, ettiği cürm ü hatadan geçt54l. 

(41) Ey gam nefis! Şirk ve gösterişten vazgeç de Hakk'a dön. 
(42) Uyanık gönüllü ol; Allah'dan başka şeylerden uzaklaş, O'ndan başka varlıklara meylet

mekten vazgeç. 
(43) Bu kadar dünya ehlinin ardından koşmak yetmez mi? 
(44) Yazıktır örnrün boşuna geçmesirl. Bu sebeple, "nasıl?" ve "niçirl?" sualleriyle uğraşmak-

tan vazgeç. 
(45) Seniri istedigirı maksadının hasıl olması ise Allah'ın kapısına gel. 
(46) Aşagılık yaratıgın kapısına sıgınmaktan vazgeç; zira öyle yapmak bir rezilliktir. 
(47) Şüphesiz ki olgunlaşmak, kendinde bir varlık görmek düşüncesiyle çelişiktir. 
(48) Bunun içirl kendini yok say; maksadına bu yokluk düşüncesiyle git, ben bilirim demek

ten ve iddialara dalmaktan vazgeç. 
(49) Gönül huzuru istersen önce kendi kararını düzelt. 
(50) Birşeyi istiyorsan (veya bir şeyhe mürid oldunsa) murad ettigirı şeyin olup olmamasını 

gözetiernekten vazgeç. 
!51 J İrfanın !Allah'ı tanımanını geniş yolunda degnege dayanmaya gönlün razı olmasın. 
(52) Zira bu, bu yolda edebe aykırıdır; onun içirl Allah'dan başkasına dayanmaktan vazgeç. 
(53) Ya Rabbi, kulun Kemaleddin asi, günahkar bir kimse ise de; 
(54) Yaptıgı günahları bagışla da onu ayrılık ateşiri içirlde bırakma. 
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8- ÖMER NAiMi EFENDİGİL 

Müftü Mehmed Kemaleddin Efendi'nin oğlu olan Ömer Naimi Efendigil 
Hicri 1310/Ma.J.i (Rfımi)l308/Miladi 1892 yılında Harput'ta doğmuştur. An
nesi Mutia Hanrmdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivi'nde bulunan nüfus 
cüzdanı sılretinde belirtildiğille göre Ömer Naimi Bey orta boylu, mavi, ela 
gözlü ve buğday renkli idi. 24.10.39 tarihli Nüfus Cüzdanı suretinde ki ifa
delere göre o tarihte Harput'ta Ağa Mahallesi 4 7 numaralı evde oturuyordu. 

Naimi Bey ilk tahsilini Kamilzade Hafu Tevfik Efendi'nin Cevheriye Med
resesi'ndeki hususi mektebinde yaptıktan sonra beş sınıflı Elaziz Askeri 
Rüşdiyesi'ne kaydolarak ll Eylül 1324 (Rumi)/ 1908'de şehadetname ala
rak pekiyi derece ile mezun olmuştur. Bundan sonra Harput'ta Kamil Paşa 
Medresesi'ne girerek 1 Eylül 1339/1922 tarihindeSare Hatun Camü'ndeki 
son icazetname merasinılerinden birinde babasından icazetname almıştır. 
Türkçe, Arapça ve Farsça bildiği terceme-i hal belgesinde yazılıdır. Ela
~ığ'da açık bulunan Erkek Muallim Mektebi Türkçe ve Edebiyat öğretmen
liğine tayinini Maarif Vekaleti'nin, yetişme tarzı müsrud değildir diye, red
detmesi üzerine bu hal, gücüne gider; 35 yaşında olduğu halde trene biner, 
İstanbul'a giderken Ankara Hukuk Mektebi'nin giriş imtihanının yapıldığı
nı duyar ve inıtihana girerek birineilikle kazanır. 1927-8 Öğretim Yılı so
nunda Ankara Hukuk Mektebi'nden pekiyi derece ile mezun olur. 

21.06.1956 tarihinde Diyanet İşleri Başkarılığı'na hitaben yazdığı bir di
lekçede, mezuniyetten sonraki hayatını kendisini şöyle özetlemektedir: 
" ... Afyon Karahisar'ı Sandıklı Cumhuriyet Müddeiumfımiliğine tayin edil
dim. 3 lll ;928 tarihinde bu vazifeye başlayarak bilahare terfian Mardin'in 
Cizre Kazası Asliye Hukuk Hakimliği'ne nakl edildim. 10/7/930 tarihinde 
bu hakimlikte vazifeye başlayarak 5/11/930 tarihinde istifa ettim. İstifam 
vekaletçe kabul edilmediğinden kanunen bir ay bekleyerek 6/12/930 tari
hinde mezkur hakimlikten ayrılarak Elazığ'a geldim. Ve avukatlık ruhsat
namesi alarak yirmidört sene müstemirren Elazığ'de avukatlık ve 12 sene 
Baro Reisli'ği yaptım. 954 Kasım ayı içerisinde avukatlığı bıraktım. Sicillim 
Adliye Veka.J.eti Zat İşleri'nde ve avukat olmak dolayısıyle Hukuk İşleri Mü
dürlüğü'nde mevcuttur. 

Arzuhalimin Adliye Vekaleti'ne havalesiyle sicillimin aldırılmasınl üstün 
saygılarımla arz ve istida eylerim. 

Hamiş: Yaz dolası ile İstanbul'da bulunacağımdan bendelerine yapılacak 
herhangi bir emir ve tebliğin aşağıdaki adrese bildirilmesini arzeylerim. 

İstanbul, Kadıköy Acıbadem Barıka Evleri No: 10 

Naimi Efendigil. 21/6/956 

(Danıga pulu üstünde inıza)"(55J 

(55) Ömer Naimi Efendigil'in Diyanet İşleri Başkanlıgt Arşivi'ndeki bazı belgeleri temininde 
yardımcı olan sayın Dr. Halil ALTUNTAŞ'a burada teşekkürlerimi ifade etmek isterim. · 
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Memuriyetleri 

Ticaret Bakanlığı tarafındarı verilen sicil cüzdarıı suretinde ise yaptığı 
diğer görevler de belirtilmektedir: 

Harput DarulhilMe Medresesi'nde Ziraat ve Terbiye-i Bedeniyye mual
limliğine tayini (6 Şubat 1331-Eylül sonu 1332). Aynı memuriyete I Teşri
niewel 1332 tarihinde tayin edilmiş, 1333 Martı'nın sonunda naklen ayrıl
mıştır: INisarı 1333'de Harput Darulhilafe Kısm-ı ewel Tarih ve Terbiye-i 
Bedeniyye muallimliğine tayin edilmiş, 1333 Eylül sonunda buradarı ayrı
larak I Mart 1335 tarihinde Harput dahil ve hariç sınıfları Terbiye-i Bede
niye Muallimliğine tayin edilmiş, buradarı I Terşriniewel 1335'de Harput 
ibtidfu dahil ve hariç birinci sınıf Ferfuz müderrisliğine tayin edilmiş I Teş
riniewel 1336 tarihinde ise Tarih müderrisliği de eklenmiştir. I Teşriiliev
vel 1337'de Nahiv, FeraiZ ve Ma'lf:ımat-ı Hukf:ıkiyye müderrisliğine tayin 
edilmiştir. 1338 Teşriniewel'inde Belagat-i Arabiyye müderrisliğine tayin 
edilmiş, 25 Teşriniewel 1338 tarihinde 1900 kuruş maaşla Mecelle ve Fe
rfuz müderrisliğine geçmiştir. Bundarı sonraki görevleri de şöyledir. 

I Şubat 1339 Nahiv, Belagat, Alaka ve ilmü'l-vadı' müderrisliğine tayin 
edilmiş, 1340 Nisarı ayında Darulhilafe Medresesi'nin lağvedilmesi sebebiy
le ayrılmıştır. 

I Eylül 1340 tarihinde Elazığ İmam Hatip Mektebi Edebiyat, Hitabet ve 
İnşad derslerine 1200 kuruş maaşla tayin edilen Ömer Nalini Efendi, Mek
teb-i Hukf:ık'a kaydolması dolayısı ile 15 Eylül 1340 tarihinde bu görevin
den ayrılmıştır. 

4 Teşriniewel 1340'da Ticaret Vekaleti Muhasebe Müdiriyeti Katipliği'ne 
tayin edilmiş, 1926 senesi Mart ayı sonunda Mukavelat-ı Ticariyye Tetkik 
Dairesi Katipliği'ne tayin edilmiştir. I Nisarı 1926'da terfi ederek 2000 ku
ruş maaşla Mukavelat-ı Ticariyye Tetkik Dairesi Birinci Sınıf Katipliği'ne 
tayin edilmiştir. 2 Teşriilisarn 1926'da ise yine terfi ederek 3000 kuruş ma
aşla aynı dairede tetkik memurluğuna ve l Hazirarı 1927'de Ticaret Veka
leti ve Hukuk Müşavirliği Tetkik memurluğu'na tayin edilmiştir. I Teşrini
sarıi 1928'de Sarıdıklı Cumhuriyet Savcılığı'na 26/7/930 tarihinde de Ciz
re Kazası Asliye Hukuk Hakimliği'ne geçmiştir. 

Ömer Naimi Efendi avukatlıktan emekli olduktarı sonra Elazığ'da 
1954'de yeniden açıları İmam Hatip Okulu'nda kadrosuz olarak 3 yıl Aka
id, Din Dersi, Arapça ve Siyer derslerini okuttu. Prof. Dr. Mehmet Ali Sön
mez, o gün Ömer Nalini Efendi'den okuyanlar arasında kendisi ve Prof. Dr. 
Süleymarı Ateş ile Mustafa Türkgülü 'nün de bulunduğunu bize haber ver
miştir. Ayrıca Elazığ'da emekli vaiZ Ceİnaleddin Emiroğlu da kendisinin, 
Ömer N!3lmi Efendi'nin İmam Hatip'teki talebelerinden olduğunu ve Arapça 
dersinde en-Nahvu'l-vddıh'ın iptidai kısmını okuttuğunu söylemiştir. 
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Ömer Naimi Efendi 1953 yılında Hacc'a gitmiş ve sonra gözünün birini 
kaybetmekle 1954'de avukatlıgı terkederek Elazıg'da fahri vaizlikle iştigale 
başlamıştır. Uzun zaman Elazıg·ın cefasını çekmesine ragmen kıymeti tak
dir edilememiş; nihayet 28 Temmuz 1956'da İstanbul'da Sanyer Müftülü
gü'ne tayin edilerek layık oldugu muhiti bulmuştur. Sonra da 5 Haziran 
1957'de Beyoglu Müftülügü'ne nakledilmiştir. 23/10/1962'ye kadar bu gö
revde kalmış. bu tarihten sonra Üsküdar Müftülügü'ne tayin edilmişken 
göreve başlayamadan vefat etmiştir. 

Ecdadından kendisine intikal eden irsi zekasıyla kuvvetli bir ilim adamı 
olmakla beraber hafızası kuvvetli, edip ve aynı zamanda hoş sohbet ve fazi
letli bir kişilige sahip oldugu da tanıyanlar tarafından anlatılmaktadır(56J. 

22/9/1998 tarihinde oglu Esad Efendigil'le yaptıgım telefon görüşme
sinde şu bilgileri de aldım: Ömer Naimi Efendi Ankara'da tahsilde iken üç 
kız bir oglu olmak üzere dört çocugu bulunuyordu: Nezihe, Nebihe, Esad 
ve Bedihe. BunlardanEsad Efendigil emekli subay, Bedihe Emek ise avu
kattır. Bedihe Hanım'ın oglu Sinan Emek halen diş hekimligi ile iştigal et
mektedir. Ömer Naimi Bey'in ilk soyadları Erdem iken daha sonra babası 
Kemaleddin Efendi'nin saglıgında mahkemeye müracaat ederek, EFENDİ
GİL soyadını almıştır. Esad Efendigil devamla şöyle demiştir: "1960 ihtila
li'nde Milli Savunma Bakanı'nın emir subayı olan Talat Turhan vasıtasıyla 
babama Diyanet işleri Başkanı olması teklif edilmiş. fakat o bu görevi siya
si bir mevkidir, diyerek kabul etmemiştir. 

Babamın vefatından sonra çok zengin olan kütüphanesini Ankara Üni
versitesi İl:3hiyat Fakültesi'ne bagışladım. Orada babamın adına bir köşe 
ayırmışlardı." 

25 Eylül 1998'de Elazıg'da görüştügüm es-Seyyid Hafız Abdullah Nazırlı 
Ömer Naimi Efendi'nin alıhaplarından olup onun üstün ahlaka sahip bir 
kimse oldugunu söyledi. Hatta Hafız Abdullah'ın mukabelesini dinledigini; 
ayrıca ondan Kaside-i Bürde'yi okumasını taleb ettigini ve bir gün Kaside-i 
Bürde'yi dinlerken Ömer Naimi Bey'in içli bir ah çekligini Hafız Abdullah 
Efendi hala hatırlamaktadır. 

Örrier Naimi Efendi'den özel- olarak istifade edenlerden biri de Elazıg·ıı 
Nevres Yıldırım Bey'dir. Kendisi ile 26/9/1998'de Harput'ta tanıştım. Nev
res Bey Ömer Naimi Efendi'nin Elazıg'da daha çok Fıkıh ve özellikle de Me
celle ile ilgili bilgiler anlattıgını söyledi ve şunları ilave etti: "Hocamız Mecel
le'ye öylesine hakimdi ki verdigi hukuki bilgiler adeta kalbirnize yerleşti. 
Gür bir sesi vardı. Kuvvetli bir hitabet kabiliyetine sahipti." 

Ömer Naimi Efendi'den 3 yıl özel ders alan Prof. Dr. Süleyman Ateş ise 
hacası hakkında şunları söyledi: 

(56) Ömer Naimi Efendigil hakkında bkz. İshak Sunguroglu a.g . . e., ll. ı 76- ı 78; Fikret Memi
şoglu. Harput Halk Bilgileri, Elazıg, 1995, s. 58-59; A. Hili Demir ve digerleri, Beyoğlu 
Müftülüğü PersonelAlbümü, İstanbul, 1997, s. 4, 40. 
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"Ömer Nainıi Efendi latifeyi severdi, her olay üzerine bir şiir okurdu. Biz 
mukabele okurken gelir bizi dinlerdi. 

Ders esnasında anlattıgı fıkra ve şiirleri yazdıİn. Kendisi Tevfikiye Ca
mii'nde vaz ederdi; ben de orada onu dinlerdim. RCıhu'l-beyan'dan vaz'ederdi. 
Arapça ve Farsça'sı çok iyi idi. İstikla.l Mahkemesi babasını Samsun'da ken
disini de Arıkara'da ikamete mecbur etmiş; bunu kendisinden duydumt57l. 

Yin~ ondan dinlemiştim: Ömer Naimi Bey anlayamadıgı Arapça bir bey
tin izahını bir mektup yazarak Hacı Mehmed Zihni Efendi'ye sormuş; o da 
cevabını geciktirmeden yazmış. Babası Kemaleddin Efendi, bu meseleyi biz 
de bilirdik; neden ta İstanbul'a yazdın diye biraz kendisine gücenmiş. 

Bir gün babasıyla Elazıg'ın Palu Kazası'na gitmişler. Orarıın agası bun
lara hürmet etmiş, yemek ikram etmek istemiş. Uzun süre beklemişler, ye
mek gelmemiş. Meger aga adamını iki saatlik bir yere yemek getirmek üze
re göndermiş. Yemek gecikince babası Kemaleddin Efendi: 

"Sahib-i hanede yok bir frude 

Rabbena enzil aleyna mrude"t5sı demiş ... " 

Saygıdeger Elazıglı'lar, 

Memleketinizde yetişen bir ilim hanedamndan bir kaçını size kısaca ta
nıtmaya çalıştım. Bir damla, denizin nerede oldugunu haber verir derler. 
Ben az söyledimse de, eminim ki, siz çok anladınız. 

Sözlerimi burada noktalarken izninizle, bu münasebetle aklıma gelen 
bir kaç husılsu arz etmek istiyorum: 

1- Bahis konusu Efendigil Ailesi'nin günümüzdeki temsilcileri olan va
rislerinden -haddim degilse de- bir ricam var: Aileniz ferdierinden hiç degil
se bir genci ilmi sahada, özellikle dedelerinizin meşgul oldukları ilim dalla
rında yetiştirin. Bu istirhamımızı arz etme cür'etini gösterirken "Mezar ta
şıyla övünülmez." tarzındaki atasözünü biliyoruz. Fakat yine atalarımızdan 
kalan şu sözü de hatırlatıyoruz: "Ot kök üstünde biter!" 

2- Burada saydıgım ve bu belde de yetişen a.limlerin hayatları ve eserleri 
ayrı ayrı birer mastır veya doktora tezi çapında ele alınarak incelenmelidir. 

3- Elazıg kültürü için çok önemli gördügüm -mekanı Cennet olsun!- İs
hak Sunguroglu'nun hazırladıgı Harput Yollannda isimli eser, bir akademis
yen tarafından mutlaka yeniden gözden geçirilerek ve İNDEKSLİ olarak 
neşredilmelidir. Eminim ki, bu işi yapacak olan da neşredecek olan da tak
direşayan bir hizmet yapmış olacaktır. "Ma'mılretu'l-aziz"in gönlü ma'mur 
insanlarının bu isteklerimizi anlayışla karşılayacakları ve bir gün gerçekleş
tirecekleri hakkındaki umutlarımı ifade ederek, hepinize saygılar sunarım. 

(57) Bu olayla ilgili belgenin bir sureti Diyanet İşleri Başkanlı@ Arşivi'nde olup fotokopisi ekte 
sunulmuştur. 

(58) "Rabbimiz bize bir sofra indir."meıllinde olan bu mısra ayet-i kerimeden iktihastır (M:3.ide 
süresi, 114). 
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ÖMER NAİMİ EFENDİGİL İLE İLGİLİ BAZI BELGELER 

Ömer Naimi Efendigil'in 

Diyanet İşleri Başkanlıgı Arşivi'ndeki Resmi. 
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HU!us hUviv~t cUzd•Dl sureti 
li o ı 0/65607/9766 · · • 
Aile ismi yeni loksb ve ş•·hr~ti i &rdem salt • Efendiıül TaRhibi 
Adı ı llmer !igird 
Babas~nın n~l i Kemo1Ud~in 
Anasının adı ııutia 
llol!um yeri ı ll amu t 
~~bİ":i~İni 1 f~f~m' I306 BinUovu~·oekiv. 
llealek ve icit1m•1 vav.ııv~t.i Randılclı n.ı.ıu dıın. mllst e!i • Avukat 
Medeni halı EVli 
Rov Ort~ 
ııııs ı Uav:l: ı Al!\ 
Renk i BUI!dAV 
VUeuto" RSlcatlı~ı vevs nuk•o~~i tam 
VU!\veti · • kA zs sı El o zı,ll; 
liahiye ı H9rout 
MahellA Vfl!'9 l<"v A,ll;o 
ı>olcab nh 
Hane Ho 47 
Oild Ho :;4 
Sahi!A Ho 20 
He suretle verildi~! ı Elindeki 7/7/930 tArihli eaki.cUzdan tAbdilRn 
Su ntitıuı nUzriRnındn ~dı ve hUviyeti va,o:ılı 1\cner HıJimi Brderrt TUrkiy~t r:mrıbnriv,.t.i 
VAt,.nd•aı nhrnk nU!us kUtii!!Unde knvitlidir • Bu oUv.dan Elav.ı,ll; 1.11 nU!us idare-
sinden verilmişdir • 24/I0/~9 Resmi m"h"r VA imza 

'l'ic•Tet vektlleti 763 Sicil .,U ... ~Anı sureti 
İaiaı mahle" VA "''hret.i ı llm•r Jloimt Bey 
Pederinin ia1m ve m•hle•i ı ıı:ema1Ud~in ·A!endi 
Msbel ve t4T1h1 tevellUdU ı Harout Hicr1 1310 !Isli I308 

~~4°t!rir:~~*i R;h~~~~~oı~"!i~~-~~~~~~m~dıta:~re;!;~ g~x~g~e~~~=~afitl u'~l~ 
T/Eylnl{I339 taribinde ior.~otn•m• ~ln~ışdıT . 'I'I!Tkc .. lr.~nn• • !'lr1•1 l1•ım1 nTınn· 

~7!~: 92~~;~a i:=~~~~t~~ .. ~:iv!~in~ih~~~~i~~~~I~~~ir t~h'!if~ii:h aiAk.~!~a:~~~~ ~~~f~ 
nh~ ntmisdir • 4nkur• hıık\ık mAktPbi t•P~ikn•M~Ri 20/(lh•toq /928 

~;,~~ ~it11 i~n~ ~;~~1'! ~~~bt!~~~~~~i1~~1tıi~~;"~n~in +.;X~i~i! ~:~:ii::, ~11"1~~21 ~! · 
:!~~ 1:dtl!ia"' r§gg ~~;~~n~~· g~~~~~~:"K~~!n "!~~;(!~~~, ;·~1~}~~=a~..,i!5~3mt;~m;d;-
5oo i:urnş m~aş1. Haroııt. mıtl.ıtn ~ı!TIIlhilll.fn ki•ıd AVVA] 1:Rrilt VA t.oTbtve1 be" .. nive 
mllA"'II<11iıt1nıı t.ayon "d:llmie T3:13 .11a:v,.:ı. ")'t>•lı:nd" nAiclAn.RvrHmu~ır • 1340 l<ıtrna·' 
"'aaşla I/MaTt/I33n t.Arihindft Korout n9hvi dohil ve haTin Aln>!ları ve tATbiVfti. 
br.dAniv~t ·ıııuellim1 ilcJ Ari M t•vin Ad:l.lııı:l.s T335 ı;:ylıtl.ıın ıta:vesinde naklen a:vrılmış
dl.r • tö40 kıırnş mnoşı o T/'l'eşritı:l. ovv•l /T335 tnr1hinde !liırpııt:ııı.ul~ 1bt.ida1 .d,._ 
dbil ve haeiç birinci a1n~! !Gr;iz mUderristig:ln• ta:v:l.n edllm:l.ş , ~evAi evlul 
!336 tarihinde naklen nvrılmısdir • !/'l'n9rlni evvel /I33G tarihinde T010 kuruş 
ııısaş;l.a ll& rp !lt. mull!n !e ra :Iz ve tarih ııılldP.rr1 •tiıtine tayin edilmiş !337 a:vlul l!a
yes3nde Mklen n:vrılıllladır • I/l:eşrini evel /!337 ·tnrihinde IOOO kuruş maaşla · 
Rahiv fArsiR ı mAlumnti hul<ukivh mUd•rrislif,in• tavin.edilmiş I336 Eylul AaYeid 
d~ na~•n AVrllmışdır • I336 Teşrin:l. evel ibtidesinde bol41!eti orsbiye mUderri
li!!in• tRıtin odilmio 24/tecrini evvel /!336 de .ıvıklen avrılm:ı.sdır , 25/Teşrini 
evvel QI3?6 tAribindA T900 kuyıış m•aşlıı mece1lA ve Cersiz mUderri•lil!in• tavin 
edilı>is llavei lrllnııni •ani !339 torihinde nnklen Ryrılmışdl.r , I/Şubat/T339 tat
ibinde li•hiv , belll.l!ot ı oldk• ve vazi "UdArrli,ll;ine tavin . .edilmiş ve I340 ni"311 
ııa:veninde DgrUlhilllf,.,nin l~JI;v:l. h•aebile ııvrı1mışdır , I/EVlnl/!340 tarihin~• ıı:
lszıl! imAm hııtib mektebi edebiynt • hit•bet. , inşnd deralnTine I200·kurıış masla 
taırin edilmişdir • IIN•rt /I340 tnTihinde !500 kuruş m~aşla lUazıl! 1ma'" hatib 
mektebi nyni mu•lim1ikl•rine t•vin P.dilmil' mektebi hukuka kovdı h~aebilo I5/Rv• 
l.tll:/!340 tArihinde nYrılmışdır • 4/Teşrin:l. evvel /t:l40 T•rihinde I560 kur"e ma
aşı~ tioaTet vek!\lnti mbhosebe mUdiriveti k1t•betine t~vin edilmiş 926 senei ma
rt ~nyeeinde ~uknvelAti tUcc•rive t~dkik d~iroei kitabetin•·n,.kl evlemişdir. 
I/Ri""n /926 d• tP.rfi•n ve 2000 kıiruş m••şliı muk•y<ılllti t.lloo•riye tedkik dııirA-
e:l birinci eını.r kitobe:f:in• nnkt P.vlomişdir • O./Tesrini ;.ııni/!9~/l tıırihinde te
rfi•n vo ~OOO·kuruş moeşl• •vni d•r" tedkik momurlUI!ıın• vo I/Hazir~n / !927 ta
Tlin~n"a 2!100 "km•nş ft1q~UJlq tio .. r"'i; veo\f!U~ti hıtlcnlr f'I110"'Vi%'liıti tedkik !fi~'I'IJ7"] nıfonn4 
tavin edilmişdir· 2/Teşrini soni/926 tarihinde R•ndılrlı c,H,UlU!!una 26/7/930 
tarilıin~"' t!ioı:ı:''!' V. ·"'"'1 qcıl fuP. hnlrıı:,r. t-·•k11.,1H:inll! .... ~vi n ,..di)~jE'i!jr • 

. ... 1',..,:~·- .. -:·!'!' ·:. : .. 1" - . 
T•yin buyuraldu!ıu S•ndıklı k•z•sı. O.MU iııine 3/II/926 tarihinde b•glıulıb ve t;ıi,.. 
re l<a ~nı mlln!edıl· bskiml:I.UM -tov ini U r.erine · T0/7 /930 tarihinde. ui~muri:vıH:iriôet 
evr1l d:ılh mdmlldr lllZ!UnUn oavpbınd•n •n1 aşılan R•iaıi bey Sondl.klıda bulıındUi!u ı; 
Uddet urtında ııumnurivet. mllddei umuıı:11il!i Işini :yııı.:nok biT bi1!!i .,;,. bi.,. ıtllnıııı 
varid~Pini erte~i ~Unft bırekmn~An kanun ve URul ~11]ft ook mnnt~p,am i~s ~tmie 
old~unden llibtA b•ha nci!~ket fnY.ilP.tkAr h•reket ve çok dUrURt ahlAkile sdliye 
rıtfekflsının ve aoir 'kaf'.iı rnemurl nrınrn mahebbAt vt~t hUTm•t1.fllrini \ı:,u;canar.ıık- kas::ı:t 
't'ÜAP:ayi mAasurini Rre~nında i:Amin,. mnvnffgk nldtı)tn ahenk V~t t~tRgnUd Rttbebfifl mı.isw 
molQti ndliA ve :l.dAriYeoiniin irtib•ti tor.ı ile mihver1 ,.,.tlnhto cerevanl.rut Juid• 
im olmUŞ ve vad!Aa1J!AnindA hiıı biT i11e1l!i Jcela!Rmıo old~ıınıı mUbnvvin işbu ma
r:batamız biti:anzim ı.i-amı :.:dnn nZıık1asma"ınc1sn· hUvtlk' i:AenAUrlnr duvdıı)tumus mwırna~ 
ilevh H9im! bevP tevni l<ılındı • P-2/7/930 
Hnkulr hsl<imi İbroltim ııezq hql<i"'i ı ııoı iıl mııotgnt' k ı Elıııı.n. =~~~~!f'r 

· Cizre ht1lc-1m1 iıtin• !'iri "'I"'V.bet" --nr~t+.i . · 

· ~!~i~i~~:Si!t~!!~1 !!~ir~}~~Öv~~ i~{I{K~n•~=~~!~~! ~:~m~8~!;I~r~~v~'1!~:~0me-
mndv,.t1 J1Ar!1Dd!1 hekiııılilı: işini vlıl<Pnk bir hillı.i anrıat , lranıın ve ııaııt volite 
o ok mııntn .. •m ifq Atm iş ve mumoilevh na,.l<ot , !•dlet ve çok ıiUrllRt ahlAkilıo;: A

dliVft rfll!~kaeının venRiT bUtun· b"" me,.urlıırının mah,.bbftt ·v ... bıırmatl,.rini kAP.a
neraı.- mıısı:ııtl!lti q~1 ivonin mihveri ... tlnbundA oerev•ııın .. hsdiııı olmUŞ ve aremır.dan 
uzgkleç!DgAı bUvtıl< bir boslnl( b>r•l<ııı'O nlııb va muomdl.,.vhin·v,.zitesinden dalııvı 
bfQbir Uiıı.11!1 k.•l~•mı9 ol~ul!wıu mllbevvin işbu m•zbete tanwiııı ve imr.n kl.lınd, .• 
c zre n.u.u SRtiı.- . R/I2/930 q•şlrAtib ı ~ll.mil 

Tor.Ailr Ttn1 rı flrlı-qrt .. ılı r 



97 

Elazığ valiliği yüce katın~ 

Be~deniz Harputun Kamil paşa medre~esi müderrisi merhum Müftü Kemalüddin 
efendiden icazeti ilmiye almış li.lCımi aliye ve aiiyeClen me;;uııunı • Ayni ze
manda I928 senesinde Ankar~ hukuk fakUlteelnden mezuıı olarak Cizre asliye 
hakimli~inden bilistifa ayrılmış ve 930 senP.sinden bu güne kadar müstemi
rren ~azığde avukatlıkls iştiğal eylemekdeyim • 

İca?.eti ilmiye alm3c1an evvel Harput D:!rlilhilfıf<:ıtillaliylesiııde edebiyati A
rebiyye , mec.elle , Faraiz mUderrisliklerin!le ve Hı:ırput İmam Hatib rnektab
inde TUrkce ede~iyat mU8llimliklerinde Elazığ Erkek m~llim rnektabinde ve 
orta mektebde TUrkce hocalıklarında bultmclum • 
Cizre hakimliğinden I330 senesinde 35 lira asli maaşdan ayrıldığım gibi s
on memuriyetim Elazı~ orman baş müdürlü~ü avukatlığında da ayni derece ma
şla çalışmakda idim • 
Bu kerre Elazığ vaizlerinöen ~er Biginoğlunun gezici vaızlığa nakli ile 
merkez vaızlığının açıldığını duydum·. Bu vaızlık kadrosu 25 lira ise de 
bendelerinin ieazeti ilmiyeli ve ve yüksek mekteb mezunu olduğum gxz önü
nde tutularak münasib_bir kadro ve maaşla bu veızlığ8 tayinima müsaade b
uyurulmasını ve gereken muBmelenin icr~sını üstün sayğılarımla arz ve is
tiı.da eylerim • 
Elazığ İmam h~tib okulu Arapça ve Akaid 

muallimi avukat N-~-1~---~!~~~~-~~ _ 
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Bendeniz Ankara hukuk f~kültesinocn ve icozetn~me ile dersden mezunum • Bu 

kerre Elazıg müf}:iiı.:Uk kadrosunda I5 lira asli maaşlı bir vaızlık münhsıl oldu

ğunu haber aldım • I930 senesi içerisinde otuz beş lira asli maaşlı Cizre 

asliye hukuk haki~liğinnen isti~~ ederek müstemirren yirmi d~;tH;ene ·;ı~:~de 
.avukatlık ctC:i/timden ve bu !'ene bu va:>.ifeyi gendi nrzumlı:ı bır3k:lı~ıındroın iki 

derece Ü!:'tün ma9Ş .,ırnak üzre bıı v"zifeye trıyinime münaede huyurulmasının Yük-
sek diyanet işlerir.e inh<ı eililml'!'ine müS'l!lde buyurulm'!sını S'lyğılı:irıml'l ::ır?. 

istida cylerim • 

Not : Yüksek vilayet m"k?m:ı.nı> Diynnet işleri z<ıt işleri sicil ve LV müdiirlüliü 

IIô-2520 /288:H Ne ve I5/I2/951 t9rihli yazıd:ı : . ( Reisliliimize ibr3z etdiği 
icazetnamesine g·•re ilmi ehliyeti hai?: olduğu anltışılı:ın ) denmekdenir • 

Sayğılarıml~ orz olunur • 

Avuk<ıt : Uaimi Efendig~l 

.. 
i 
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Diy~net işleri yüce rei~liği 

ANKA RI\ 

Bir vaızlıga tayinim hakkında Yüksek riy~setinize v~ki mUraceetime verilen 
250-II6 ve 2883! No ve I5/I2/954 tarihli cevabi emirlerinde : ( 30 lira aylık 
almış olduğundan kadro bekımından qnc3k müftUlUğe tayini mUmk!indUr , 
30 lira aylıkle Ovacık , PilUmür , Mazgerd veya Nazimiye müftUlUkletinden bi
rini harcırahsı~ knbul ediyorsa müv~feketn3mesinin ve ilişik listede yazılı 
belgelerin g>·nderilmesi ) emr edilmişdi • Bu kıızalara gidemeyecegimden arzi 
itizar eylemiş ve ilmi ehmiyetimin k~bul adildiğine teşekkürlerimi arz ederek 
icazeti ilmiyemi geri istemişdim • 
Bu kerre İstanbul - Sariyer veyq Ad~l~r kazalqrının müftülüklrinin münhel ol
duğunu eşi tdim • Yüksek riyosetce ehliyetim kabul olunduğuna gı-ıre harcirahsız 

bu müftüliikli:ıre t<>libim • İntih<>b<ı ~:;:-z eclildiğim takdirıle bıt muhitlerde bend
elerini tanıdıklerına {Çre k9Z~Il!1C~ğımı kıtvvetle ümid ediyorum • Tayinima mü
•saadelerini ve bu bobdo gereken mu~~elenin icra ve if~sın<ı emir huyurulmasını 
üstlin s~yğıl?-rımln <ırz ve istid~ eylerim • 

Adres : Elazığ İmnm hatib okulu Arrbç~ ve din 
dersleri ···gretıneni müc~z .tıvuk~t N<~ıni Ef~digil 

İstasyon caddesi No 3I Elazığ • 

ft r k· ~-t:~or . 
. g·. F .- 'Jı-'"tf 

ı-;:7;·.~;---~~~;~'G~-;~~:-~·:· ~\ 
l üf5t·3· ·-8 ~h··· ·1956 
·~1~~ ...... - .................. ....... . 
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Diygnet işleri yüce rei~li~ine 

AN KARı\ 

İstanbul Sarıyer mllftülUğüne tayinima müsaade buyu;rıılması hakkında mukeddema 

mekami samilerine mliraceetde bulunmuşd~ , Lutfen mliraceetim nazar.i dikkete 

al.l.llBrak evelee 35 lira mııeşle istil:ıd~ı;ı ıı<iilili,!tirıı Adliye vıoıldletinıl•.m siciUir 

iatenmiş ve fakat mo;ıalesef b··yle bir name tesadlif eılilmedi~i ce:vab verilmesi 

Q~erine Maarif vekdletinden suo;ıl edildi~ini hnber aldım • 

Bir kolaylık-olur ümidile sşa~ıd~ki hususları arze mecbur kaldım , 

Bendeniz I928 senesinrle- Anl<...ors hrıkulc f ... kiil te sinden ~ıczur. nlı1tu!l • AfjpnıJtk3:sa 

hisari Rar_ııh ldı .o. Mliddeiumumililtine tsyin edildim • 3/JI/928 tarihinde .bil -Va· 
zifeye. başlı;var!'lk bil<>here terfi<ın M11rıhn:ın Ciı:oıre kAZı> RJ. sRl i.va hulrıık haki mJ. i. 

lfine nAkl adil d im • I0/7 /930 t<>rihinde ·bıi h<ıkim1ikde v .. zifAve başln:varak 5/II. 

930 ta:ı-ihinila. 1atifıı etdim • f,.tii'oın vek€ıletcA lrE'bııj eililmediltinden ıc;,.ı:ıı.ttıari--· 

bi-r .. v hA·ır] P.ve-rP.k 6/!2/930 t,-,-rihinila meo:lrll.r hıı ki mJ :1 !riiAn .. vrılnı'A1r 'Rl.av.ı lfa ge
i<'!im , VA RVnlrsti ı k ruh,.P.i:n.,mAE"i .,lcrıok virmi iJ>·rt BP.nP. mli~<temirren Elav.ı~ile 
a_vıtka:t:l-ı k ve !2 aen~_Jl!;To_ -rF! i"] i lfi v"'nilım • 954 ka,.ım a:vı iceri~<itıi!a ıovu!rı:ı+.i ı 
b1rak!11m • Ricillim adliv .. v .. klllAi:i "' t işlerinda ve ıovııb>t olmak dblav:l.ailP. 
hn_kıık işleri mlldlirlli~Unı1a mAvcndi!ıır • · 

Arzı1~1m,n Adl:i.vP. ıfAk§.JAtinA hAvıolAsi~P. sicillim:ln "ldırJlma~<ını üı.t.lin Fınvlfı 

ları_ııılıı ıırıı: ve iAtida P.Vleriın • 

1:lamiŞ . : taıı: dqlaviail e istanbul da bııl•mRo.,..hmilan bendel eTin~ vııvılacıık her ha 
ıi.ki 'bir emir .Ve tebligin ·ııaahdaki ıoilrfiBe bildirilimesini ar!?. a:Y'lA1:-im • 

tatAnbtıl = Kadık~v Acıbadem bAnka evleri NO IO 
Naiıd 'Flfandig_il • 



1cı:ızn ti ilmiyye nureti : 

Dismillahirrahmnn irı·ebim 
Elhaı:ıdUllshilleai şernhe stldtlral Ulemsi lienvarilulüm innntio Ve voşehe nUhurehUm 
bioevogiı-ilıiril !Unüni llilmio ve besete mevoidi cudihi elMtik;ti bi vUculli vUcudihi 
ve vesie klllle şey'in ilmo ı ve ehote bol•lemine birren ve nime • ve delle ola iba
teti ilmibi ve kemal! mUdretihi bediU mnenu1tihi min mevzuatibi ve mer!uatihi ve m9• 
yazUbU an ilmihi,m~kA9~~ mie~oli zorretin ril'ardi velü riesem9 r velayuhitone bfşey' 
in min ilmibi illi bi m•şs r fo •llbhqne l!len t•he tilevh•mU fi beyd9i o un • !hi ve kUdre
tibi ve bagatil ehl6mU bi ibnn11 sczi ~n iktinobi z~tihi ve irf•ni seriretibi neşbe
dU enl!l. ill!lıe illollehll vehılehu 1!1 serike leh seh•detel meltliketi ve UlU ilmi ı ve 
neşbedU enne seyyidena Muhgmmeden ~&dmbu v~ reÖulUllezi şebide bi UlUvvU 9e'n1hi ve 
sUmUvvU mekAnibi elborUttem • ve nuoelli al~ •h~enil beriyyeti halkan ve ekremihim 

•neeoben ve hatken • El mebnoll li tal<rimi mektlrimişşiyeı>li ve takv1m1 menahicil hikem 
r~~iaei:~~ıihi meratihil f•dli ve faelil hitnb : ve sehqbetihi mosabibUl ihti4di ı-

Emme badU ı !eyekolUl obdUl miskinUl mU!tekiri ild !eyzi rabbibil lfthnti Ra!ız Muha
mmed KemalUddinUl Harpeti ElmUfti bi vilGyeti MamuretUlaziz oealehu llahU teala mnı
tehikan bi ahlil hnkiketi vetteayiz , !nne ahacn ma yUbteAa ve yutleb ve en!eeU ma 
yUşteha ve yUrAebU cevherU ilmin yukoddemU bihil akilU alel cahili • ve bihi yetere~ 
kkOl mer'U ili alelmennzili ve yehtedi ilcl metlubi , ve y~hnbU filkUlubi hotts inne 
elseome ı:ıinen ni.•cıi yehinU min beni •dem~ ·ve yUvekkirUl nhlllfe eşşşUyuh leeıma veeedu 
lehUm fil irf~ni errUP.uh • Ve bilclmle innel •kle venn•kle ş~bidoni seviyyani bienne
elallme ve l: eshiltlni ınddnni lll ye$teviy-n : ve li3n kale ozze oelle fi kitabibil m
eknOni ( hal yestiv4llazine vellezine ıa y-lemun • ve mq yeetevilamn velbaair .veltl 
yUnebbiUka mislU hobir ) Ve verade min eearil menuri min boyrilbeşeri (innel ~udvete 
ve el revhete Ii tnlebil il'lli h•yrUn minelcih•'li fi aebilill9hi ve t~deUl mel!!.iketU 
ccniheteha lit•libil ilmi rid•en birn" y-eneU • Ennelolime yesto~firU leht men fisse
mai vebıi:t hettol hit•ni rilyemmi ) Velehl)nrll ri h•zelbnbi kesiretUn • Velasarll fihi 
beGiretUn ve yetheUh• men tP.z->kkero vehtc~" vePaelfioııU ~lo ma.n ittebeel hUdn • VelllmU 
cıelaketUn yemlikl! bih~l i'll'•nUl fndle del meleki h• tb nl!l k~drUbu ve tıems zikrUhu e 
lel!eleki ve yeCuhu ne~ru h•v.ihinnüemo min h•dikcti Ve slleme Ademel esma • Ve hUve 
mUtehelifUl'~nvai t9vllUzııeyli medidUl!ı•i ve eşre!llhn UlumUl şşer'i ve· ddin Ellezi y
danU hemilihn bi •hncnidılin • ve yeduru •leyl:ıs oedetidrloreyni , ve yenearihU leha el 
sUdUrUl ezareyni ve min ~em~e len tezglU t~ifiteUn min UlinnUho mlltensvileten lehs 
velav beynel behmi vesnUho • vo tera eizzetel ricoli teşUddü litelebiho elrihal • 
Ve yeoirune ile menszilihs kcnnUcumi fissem'i vebte~unel !adla yehdu bi8iddUllftıe 
fizzulmae neylen ild şerefi men teolleme ve .ıieme kcma eş•re ileyhi fohrUlalemi SL 
bikovlihi lien yehdiy'> Allahil bike recUlen hnyrUn min hUmUrUnneami 9-. vo inne minhUm 
rafie hateykel erekemi elmUntezime fisilkil Ulemail ~ldm • ElofadılUllezi leyse erd
iyetUnnecabeti fi seb.•h ve U.he unvnnUl f•dli slt sehdfi UltlbU vcl kilr.ıilUllezi l.!edds 
bidUrril Uldml1 vol cı .. •rifi v~ re;bo f:! hl!•,••·l.lav'ı~til mecdi ve zıllihel varili kanı!'l. 
sevanibil e!k4r1 !i boyd9il t~hkiki hqizi k•aebieneb•ki fi hilyetit tedkik , elmUb
li onil ietina•i binnooi oh şe 'nihi vel mUr9k1 •ni tt.gzyii oevbere zemenibi · elnavili 
min şerefil ilmi kUsehu vol ""ili min rUtebit teorisi rU'eUhu ElmUsderrieU bi medre-
3eti darUlhildfetil milzoreti ild. Harput elmUtek•nnioU cvnbide !evaidil·Ulumilletiıt 
tenfekkU en zihnihil vekkfrdi veld terutU • F.l•fndilUl mUtefenninU ElhaldkU bi!itre
tibıl lUalimUl mUtkinU bimo yUsredU min meh•eini nntihi elneclUnnecibUl el neaib el
veledUl nebilUl adib semiyyi ceddihil kebiril ali elmıaiu bittederrUsi vel tedrisi 
fil eyyami vel ley~li (~ER HAİMl efendi veffakehUllnhUU mUide ve lmUbdi ve hefizebu 
bilUtfihi seermedi va cbk~h~ rnkiyen mearice medoricil elmecdi ve menalıice mebahnai 
ssadi ve mUrevviden r~vdel Ul!ımi biv•ıbili dersibi ve cominn fil fedaili klllle ninsin 
ila cinsibi ve o•alal L•hU te~l· eaniyobni Kem,Jil kAmili ri hoz•~l sari ve mazhstt~ 
tevfikotissaman~niyyeti elleti yerutu bilıol h~ari h,ynll kUd~ira k~drU ahdihi ve ce
dda ciddU aeddihi mUkteriyen inre ecdedihi llezina bezelo mebiccehUm mUnzU aearın ri 
bessil Ulumi vel ift•i !etteber·l1hikU bi~n·biki bi tev!kigi bi tevfikibi taalll~fi 
iktinairi kemal:lltinnefaiye tetog;,kkeke f ihiib kevlUhu azze ve eel Elhokna bihim ziJrri
yetehUm bil! mirnin ve lem yeze1 milean mUz Umitet nnhUt temAimU ve nitet bihil em•
mim als mUlllzemetil medresti vr mUd~reeetil rUnuni ve mntaleetil kUtUbi bizzevahiri· 
vel bUtuni mUltekiten !ernideh•'ve murtebiten bilketebeti !evaideha ı mUlazimen 1!
meclisil fakir ild h~zAzemon fi t•heili mrkulAtilUlumi ve menknl~tiha.bi~ayri tava
nin , fehazs min menni men menn~ •leyno. hUvel Mennan !enebmedUkellohUmme ala mUsals
seli namaike ve neşkutUke el• mUtev•tiri •lllike y• zel lUt!i vol ibeseni hetta aheze 
minni oUmlete ş Urubin ve mU tununin ve h~zimen h~ze..-! min de kayikil fUnuni ve cena min 
semerstil·Uldmi tevnkihe zekathel efhaml1 veatenn.~in riyaziho envnren lem tUbroz mi
nel. ekılıemi veate!ede ve efa de ve tekellema min kllll1 bo h sin ve e <iade vemtelee bibe
mdillillahi ve tabebu ve serefe bilimtinei ilal Ulnmi int~sabUhu feerade en yanberi
te !i silki Ulemaiddini ~ eUdurilenaibi ve unamail yek~ bUduril eyysmi testecazeni 
bi lisenin halin 1ıı temme .bib"mdillnhi esbnbUl kemali ve .in lem ekUn min !Ursani ha
zel•mecali ve lam eoid. bUdden minel is''lf~ bi motlubitı.i vel mUbedeı:.eti bi ineazi meJ. 
~ibihi izit teaebbUhU bi tUhüiirricoli yusddU min keromil hie•li ve yecibUl iosbetU 
indehUm lilmesıuı. Feha e~ol ı feeceztUhu bikUlli metelekkeytUhu mihel Ul~iş şeriy
eti vel feriyyeti ve tevi .eytUhu minel !UnünUl n•kliyeti velokliyeti ve eoeztU lehu 
fi mUt9leati zUbUrUl f•hireti ve itiy•dll nv•limimil zn, "eti elleti ellefeha esati
nU eimmetit tokriri min k~li veeizin va b"eitin ve sannefeha eelatinU eairretit tg
hriri min l:Ulli ş•milin ve muhi tin ve iotihr•cll m• fi l'letgviyyUhs minel fevddil bıı
ria ve ietinb~tU m~f! ted•ifih• minel fer~idil f•ri1 ve sevviğtü ifadetUha lilmUkte
bisine min envarihnr roie tefEOiren v<> t··kriren ve i:'~detUho olel mU!!tenimine min me
Aonimi eaarih•el f•iketi izeten v~ tezkiren •la ma nqzame benenUl beyon fi saibtieeU
uri ve rokkemtUhu yUJoetUl b~rnati ri tB~yi rikldb•l menşuri hebema ecgzeni eeyyidi 
ve eenedi ve rUkni ve mutemedi ebi ve Ustnzi ellazi Cilulı~i ileyhi ietinadi mercil 
fUhuli vcıl ecille men be il ukuli vel edille eee•ri ni tUhu il el o fa ki UntedUlkUlli !U 
kUlli algl:l:tltlk zUl ohldkil merdiyeti vcl ehv~l:ir-salihctio seniyye velamalil fgdile
tizzekiyye el:ahizU min kUlli fcrınin lıie•rf,ri n sibin err•i ri kUlli ilmin merghUl 
hosibi. eshibUl tohkilc•tU ·bcdieti •ln•·rieU el• t•heilie sUnneti ve mUc.,nebetil bida 
ElnllllmetUl·oalUUl l!likd•ri vel rehb•Metlll cemilill •••r. Rl.•rifUn nihriri velmUcli
fUl kebirUl "ehir mUcelln ceyyU~l!l,...:d bi telieihil b•hiretirrivd va lecliyyi mclı
eini abnihir~~ike oln mencar-etil fş•reti vel cnb•i velfekihil ecelli eledibUl bgriU 
hotimetiıl muh•kld kin ele rılalUsscri e~v.-hi,1Ul mUc·hididll elveriUl [Ulll tehikU bi zllmf'r
ctil mUttekine 1 'U•h•c JUh-fJ~ ~lıdlllh•mid h•mdi efendil h•rpuU ri oennetil hul.di 
sulllhu !lt:!. !tien · cnPlehllll•hUll•hi t··l• m••lJeren li hi t•bi faılhllli fi i b·• di fnolhi.i 
Oenn.eti • · 
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Lertel kevskibU tedna ro enzll.ınehn ı ukude medhin fclll er<l~ leha kelimi • Tl!gmm-.
~~-~~hi_ t!ola bi gcimi lutfihi vo iho~nihi • Toll.,hi li aystii zzem.ı:i lıimi~lihi: 
· ,.n ,.,ıq Y•hmis sililurll siv•hU • nanrUnu tUnbixe en evımt:ihi· JıeH" ıteeıınclte te
ro.ntl. bU i:?'·ni • Vh.!d :dı:ı~ eoaze lehu vnliılilhUlm;ıcidU kesirUl .ı:ezaili vel moll.2m
iıl Sl11nt~zUl.3lllim~till kqbil: a.,a~ri>ıllşr.~>ltir ulnthrlr • lleqihiUli>ı:ıni "'.:ırııi<ll >'lCm3-
rıihi h~li!';lll1):!JY"t'11. f.,i'ı::t ~ 1>:rt"ltrıi , rt.,th~rU ııil eilnti n.,H.,hihi ve lıolerlihl hali.zi 
lca,.ebi bil'sUhrAtit.nm~ti ~il Amı<•ri v~l ~lct.~-r bi fo .. ilAtihi •1 A~ibill hAldmUl J.etif 
elfadilUl AdibUbUl k•rimU~arif ellezi teori kAlimntUhUllet.ife meorAl amaali bnvn
lemARil :fıU mıtc,liııi vel mPhnfil "Utteli.fil ~"ide Vft RnhibUttee;ıniflll mllfin• 1>!.
Ai:V:ıt•m" •si~P.t.Uflellhrle scrhi knoidlltUl bUrde feked l'ore .t'ilektR.ri mesirel komeri 
vcoşemsi ve llkidft al "'"hi bUhRnnaıri bAl il h~ms v,. hasele lehn minell<abul i mal~m 
vahRnl li l!evrihi .til ""r VP. knr-r•d•hu n-hadb~tu tilemoi MıFiır fakefA haz~taşerhll 
nnrb•n nn kllnhi lcnmglat.ihi v• v.olil"' ibııllhlll foı!ıl annasi min helekati derailıi hti
rhanAn~n Ji fA~n<li v.atihi f~h~A Rahidani aı!ilfrni fi r.clAl•ti fav.ileti zak~nna;l
lbenivv• ~·m~ •hrP •n vUn~<Rıl• m1n kibAlihi llmna badebu Ala maneteket holllhu bil
nonin feRihin vn viik-lll fihi ı İnne ~Rernnn tentillll aJ .. vnq : f'esıırıı bAdenA ilel 
aacı·ri . 
Vehtiv .. olh .. vrllRoml v .. ı b•hrlli:t.omi v~oitnt.IJ lkı!lll ORI'AbU f-!lhir ZATintuı kemalatlll 
ilmivvn lcllbirRn nn kilbir !Uh••n l<cncrıınneimi <>f•ndi elmllfti 1bnUlh3o hhmed A.t'nad1 
EJ.mllfti ibni M~hemmr.n ><ri6 •J:•ndl olınllfti hi h~rout Esşehirll .fi hAZP.ZOtnAn bi şer
bil btirdP.ti min beyninilut ı;r~~ellqhti ol P.Vhim v~aic rAhmetibi ve #::ımemehlln: biridv-
anibi ve mo!lfire tihi ilevhote Jll. vetizzeonnli bimislihi : inne7.zemsne bimiolihi 
le bgbilu • ve kcd kfine cc~z• l~l;u ellld"zlU ecell nlfn!lllill BRmihtil mghol ll•tqz(i 
P.Rati zei v.em•nihi ve tJC!1c tll cehnbb.,ti •v•n1hi ıneltı.n~ K•oım efendil KaY91!ri oenle 
hııllahU tosh :ııin~l ,..ı•t.tekiino •l.o ı·e::re!in hudrin ve "bkcri veked ecaze lehıı ve
idi dehrllhiı. ve CPridi •orihi lı•hTlU lllılı:ı ve nll!lmetlll mentııki vel mefhum sen•iıltil 
flldell'ıll kir~m ve ~ene·1Ul llleru•il ~ı-m "Uh•c Osmnn ibni mııstofR el ~kşehri ve ked 
P.CS~P l~hu hibrUl !ehir elc•miU be:vn~l ilmn:vil b~tini vnzz~bir mesdorRl karamAtil 
ve!ire ve mozhr.rUl hcv•rikUl knPi'e P.noeyyid ~m~rlll Hnrnutf veşşe:vhlll fqdılıssındıa· 
vel aaimUl omUlll ferid Eeecvid ıtebemme 'l~idUl mnoieni ve ked ec.•ze lehtimg T!!larifU 
billnh vol v•Pilti ilell-h c•miU mec·mii.tir·:v··t ve ~ıimll vUcuhl\rrivııyat "~hibin n
ereil mtitmeinnetil kudsiyve muri?.i m~lekl\til ind·rve eı~rifti 11 etvari heter"tin
nera olvgkifU Aln enrorjlhcderotil b·ı:ıe m·likU zimem•til hid~:veti vel irsqd ve hu
ccetuı h"kki elf! kll.rretil i bo d llr.t- .. ııı ın •r.ı ·il mUbekkikin vP ~··t>ıti meşgyihil fUd
elAil mUôPkkj Jrjrı n-r:! hH~j r:ı:·r.,•tl-::!1 ... .,. ..... ~r•:ı ıa,.+ ... '"''1 -,~lı'l-n aba Re i din Mllhammedlinil 
hadimi ve ~.,., .. ,.," cyzen şey!ıUbUl k•tı'illl' "•d•l v~z,.,hidtil ~mil o~hibUl nofsUl mll
tmeinue v:lhjrr.rnf.t.i~rrmi:•!'f'l' rn.i h.:! lı i ,.. ...... z.y.:: :rıt!ı··--.-. ~ Eminel Hadimi ile en kal ve 
eceztti lehu eyııen P.n yerviye nnni comie m~ yervihi aeb~·ı .p,,.,tid ·dllnya Dila niÇır 
1l.a en ko! ve occ~'tti le n n ey:~eıı ~u yi: ı vıye ~nni E'1tıilı ... ~;ri h~ aReten bi senedi ELlt 
1cazeten tnmmeten fi zelike kllllihi ammeten elü nlinenin ilioıızatiş şert 
Haza ve usike eıeı icınali eyyUhel veledül vefiy ve kUlle chin fil isl~i mUkterf 
iyen J:iznlikc isre e?l!\ri meşgyibinel izomi lıuebUmUl llshU dnriı; selilmi · 
Pe Udtll li tezekkUrin volv kUntti mUnaifen : lo zekkertll ne.fsi .fehye ehvecll li_ 
zikri • İ~n lem ycklln minni linersiye V4i7.lln • feya leyte şeri keyfe ef'elll fil 
!ihra , bi mUoAnebeti me te~bikti il~l tikuli inkarUitn • Ve inkAne indeke itizarllhıı 
maa mUcahedetin nefsi ve tefri~il k•lbi enil egyqri ve t9thiri en ae.t'gaifi hazi
hid da ri ve mtil!l.zema til ez~llril me,·ıırati • V el ndiyetiJ meşhtıra ti vel nkaari m
ne.s aelati ve s seliimi q}a Hoyril en~mi bilmllş.,heıli til aıaneviryeti elmtin tioetil 
limUcanenetil hir.ııiyye ti ve ele t tqfsili bim~ u~i bihi ne i' sil ha tietil mUzniDeti 
min tekvallı:ıhi t~sl• ~is ~irri vel ,ıeni ve devqıni milr•kebetihi taala fi ldllli ma . 
yukaedll ril!ihu mimm~ zoheriı ov bqtene • vel ll y~hsulu z~like illit nileysi ri eyin 
nesi ve ter ki mnla be' ~e bibi h•zer~n en il vllkui riına fihi be' sUn feh yohotiltil
imtisalti likcvlihi Tqal~ ( İttekollaho h~kkc tuk,tihi ) elli vechil kemeli ve yot• 
hekkeku· me rışgre il~ybi t•el~ kevlUbu ( 1nne elcreı:ıekUm inılellebi erkakllm)meyyeel 
ekremiyete fe tefuzti bikllrbetil moneviyyeti ve mertebetil mgiyyetil ilAbi:vyeti 
kcmn kale HcblıUlıılcmine Ci npeı~i ki tehihilmUhini ( !nnellııhe maal mtittekin7PeUen 
zefite bit tekv9 rek~d r~ze bir riy•neti "id·'ini ved ı1Unyo ve emine fiddareyni m
in dayrin r~innP.hu cemm?l\ kUJJ i hnyrin ve eyygke en tetrllkel işti!ıı:ıle bi vezaifil 
ilml fAinnehıı ı:ıiftghll klll.lll Jıqhin VPl rıııailU il el hnbi vellqbU azze ve celle ye kol 
hel yeateviyell e 'lin'! yolemune vellezine yol em un • İnnema yetezekkerll UlUl el bab 
lll\ enkale : ye kc~ tekef!ele beyanelt~ kihobU Şir·ntil ialRm • fekhel bi mtitalee
tiha hey•t~ke tiyunel iht.im•mi vel yeş~elke en .~ybin n·t'i mul~heze~ti maf;ne~aike 
mişcl nybi ven?.llr him;> vef'Pn llovsUr relıbnni aıUr.fJidUne ve m?lı~na eşşcyh hbdUlkadi
rUl geyloni keddc~c c.i UhiU ·zizi ··1 1d. t•bihil mUaem· · bi flltuhUlj!aybi ve kezc 
.fi neeayihi •airi-eP.let,se~lihine r~hti~~uıı~~··leyhi~.eomeine atiınmel mercu min
ke en lll ten~iye ho~el mUzniben n••i •·~ibox'k~lbil k~si mined dçeveti fil hele
voti vel celevati es elllllghe tonla r.n ~n·yet~velln Umureno ve yeşrehe bi envai 
mari.feti audıırens ve yp·rzUkenel ihl!lae ri ~mr-line ve niyetina ve yilbarike fi ev-
llldina ve zti~riygtina yertche f"n• b~be kUrbihil e~nR ve yahtme·lena ve li ce-
miil" mUminine bi h~time.til hU~n' ve ytie"lliye ve ytise ;!.me elll eşrefi mahlukin 
ve mevdudin ve elerimi mr.vcudin ve me~'udin ~eyyideno ve mevll\na .MuhammodinU ma
hmııdi SallahU Rleyhi ve. ~ellem ve şerelin ve keremin amin velhemdti lillshi rabbil 
Alemin • 

Kalebu bilisanis zilletiR ve ketebehu bi beyanil mezelleti l!tibsri nialil tilemai 
ve ahkeri huddamil eafiyai elabdUl f•l<irtil miskinlll oebin 11 Hııfız Muhammed Kema
lUddintil Harputi elmllfti bi merkezi Momuretlll'szi~i ibni hoca elhac Hafız Abdtil
hamid ııam~i efendil Horputt eşşchir bibni ş•rihi kasidetil btlrdeti mtitabeeten al-
leyhim revoke fozlihi ve emedtlehu ~min M~h~r 


