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ÖZET 
Gelibolu Hatõratõ isimli eser, 1910-1911 yõllarõnda Mehmet Emin Bey 

tarafõndan yazõlmõ  bir eserdir. Eserin tamamõ Gelibolu ile ilgilidir. Mehmet Emin Bey, 
bu eserini 1928 yõlõnda Tu general Hüseyin Hüsnü Emir (Erkilet) Pa a’ya takdim 
etmi tir.  Mehmet Emin Bey, eserinin ba õnda kendisinin Çanakkale Bo azõ Dördüncü 
Alay Kumandanõ oldu unu belirtmektedir.  

Eser sekiz nutuktan olu maktadõr. Mehmet Emin Bey, 1910-1911 yõllarõnda 
muhtemelen kendisinin söyledi i nutuklarõ bir kitapta toplamõ tõr. Elimizde söz konusu 
yõllara ait pek fazla bilgi bulunmamaktadõr. Eserde 1910-1911 yõllarõna ait Gelibolu 
yarõmadasõ hakkõnda bilgiler vermesi nedeniyle dikkat çekicidir. Osmanlõca olarak 
kaleme alõnmõ  eserin transkripsiyonu yapõlmamõ tõr. Nutuk eklinde kaleme 
alõndõ õndan dili oldukça a õrdõr. O nedenle eserin sonuna bir sözlük ilave etmeyi 
zorunlu gördük.   

 
SUMMARY 

Gallipoli diaries, private work, a piece written by Mehmet Emin Bey in the 
years 1910-1911. All of the work relates to Gallipoli. Mehmet Emin Bey, in 1928 the 
work of Brigadier General Emir Hüseyin Hüsnü (Erkilet) Pasha was presented. Mehmet 
Emin Bey, at the beginning of his work he state that the Dardanelles, the Commander of 
the Fourth Regiment. 
Work consists of eight speech. Mehmet Emin Bey, probably in the years 1910-1911 
collected in a book in his speeches he said. We have little information fort he years 
1910-1911 is striking. There has not been drafted in the transcription of Ottoman works. 
Speech from the language has been written in the form of very heavy. Therefore, the 
end of the work required to add a dictionary, we have seen. 
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GEL BOLU HÂTIRÂTI 
Efrâd-õ müstebdelenin i‘âne-i bahriye hakkõnda ef‘âl-i 

mürüvvetkârânesi bütün dünyâ teslîm ider ki, altõ yüz bu kadar senelik 
binâ-i saltanat ve evketi te‘sîs ve idâme iden Osmanlõ Askerleri, 
merddir; ecîdir; mürüvvetkârdõr. 

Merddir: Çünkü kahramanlõ a ta‘aluk ider ne kadar fazâil ve 
mekârim var ise nefslerine mü tâk itmi ler; yâr ve â yâr nazarõnda 
dâsõtân-õ mefheret olan nice nice menâkõb-õ merdânenin ashâbõ 
olmu lardõr ki bu vekâyi’-i ‘azîmenin her biri, târîh-i âlemin yegâne 
medâr-õ zînet-i kemâlidir. 

ecîdir: Çünkü emr-i aklõ ve hükm-i er‘i dâhilinde mehâlik ve 
mekârihe gö üs gere gere isti‘zâm-õ nâmûs, istisgâr-õ hayât, istihkâr-õ 
mesâib itmek bu dilâverlerin en büyük iâr-õ iclâlidir. 

Mürüvvetkârdõr: Çünkü hayr ve hasenâta tevakkuf ider ef ‘âlin 
icrâsõnda nakd-õ mevcûdlarõnõ de il, cevher-i cânlarõnõ [2] virmek iktizâ 
itse sâf ve pâk bir i‘tikad-õ kâmil ile ânõn fedâsõndan çekinmeyecekleri 
içün bu merdler, bu kahramanlar yalnõz mürüvvetin de il, kâffe-i 
imtiyâzât ve kemâlât-õ insâniyyenin timsâlidir.  

Acaba dünyânõn neresinde bu kadar fazâile mazhâr olmu  bir 
asker-i kâmil gösterilebilir? te bugün istibdâlleri icrâ idilen Bolayõr 
istihkâmõ topcu efrâdõ bu ‘azm-i kaviyymin bu vicdân-õ selîmin, bu fikr-i 
müstakîmin sâhib-i yegânesi olduklarõnõ isbât ittiler. Bir tarafdan ufacõk 
bir eser-i te vîk görmedikleri halde maâ  nâmõna aldõklarõ meblâ -õ 
cüz‘iyyeden birer maâ  nisbetinde topladõklarõ bir iâneyi kemâl-i evk ve 
itâb ile getirdiler. “Biz bu parayõ donanmamõzõn i‘lâ-i ân ve satveti içün 

beynmizde topladõk! Kudretimiz buna yetti! Memleketimizde çalõ aca õz, 
di imizden tõrna õmõzdan, artdõraca õmõz parayõ da donanma iânesine 
virece iz. Îcâb ider ise cânlarõmõzõ da bu u urda fedâ idece iz; biz 
ecdâdõmõzõn vâris-i haslet ve mürüvvet-i 3  ecâati olmak dileriz” hitâb-õ 
merdânesiyle teslîm ittiler. Vezâif-i mukaddese-i askeriyyelerini ikmâl 
eyleyen bu merdân-õ zafer iâr, merâsim-i mahsuse-i askeriyye ile 
Gelibolu skelesine indirildi. Rum lindeki fâtiha-i muzafferiyyetimizin 
kâffe-i hissiyat-i mübeccelesine her dürlü hamiyyet ve insâniyyet izhârõ 
ile tercümân olan Gelibolu ahâlîsi, bu silâh arkada larõmõzõ lâyõk 
olduklarõ hürmet-i ‘azîme ile te yî ittiler; alkõ ladõlar. Ya asõn hürriyet! 
Ya asõn merd askerler! Âvâzesi âlemi tutdu. Askerlerimiz bu tekrîmât ile 
vapura irkâb olundular; yarõm sâat sonra limandan hareket itdiler. Zübde-
i mekârim-i ecâat olan askerlerimizi hâmil olan vapur bir iki sâat sonra 
deniz üzerinde bõraktõ õ beyaz köpükler arasõnda nazarlardan ga‘ib oldu. 
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Fakat o kahramanlarõn hayâl-i latîfleri ebediyyet gibi mahâsin-i 
kâmilesiyle beraber gönüllerimizde yerle di kaldõ. 
 

Fî 25 Mart sene (1)326 /1910-1911 
 

4 OSMANLI DONANMASININ GEL BOLU’YU Z YARET  
Avrupa’nõn her tarafõ ate  püskürür seyyâr birer dâhiye-i tahrîb olan 

sefâin-i harbiyyesini asõrlarca lerzân iden Osmanlõ Donanmasõna mensûb 
kahramanlarõn evvelin dershâne-i kemâlât-õ õtlakõna âyân olan Gelibolu, bir 
zaman içün o revnak ve ikbâlini ga’ib itmi  idi. Fakat hiçbir zaman bütün 
dünyâyõ zabt itmek içün nefslerinde kudret ve azimet gören kõrk elli 
dilâverin eazz-u e raf bir  ‘azm-i cihângirâne ile bir iki sal üzerinden 
(Edincik) mevki’inden Gelibolu’ya geçerek tâ (Viyana) surlarõna kadar 
imtidâd itmek üzere vücûda getirdikleri fâtiha-i muzafferiyâtõn târîh-i âleme 
yâdigâr eyledi i mefâhir-i evket ve saltanat, tezyîn-i hâfõza ilminden hâli 
kalamaz. Bugün mevki’in hangi kö esine ihâle-i nazar idilse mücehhez olan 
o mübârizân Osmanlõ’nõn meâsir-i ecâat ve evketine lisân-õ hâl kesilmi  
zan olunur. Vaktiyle Saros ve ma‘mûriyyetce 5  civarõndaki ehirlerin 
cümlesine fâik olan bu memleketde fõkdân-õ ticâretden dolayõ imdi ahâlîye 
fakr u zarûret ve acz u mezellet istilâ eylemi  ise de medâr-õ imtiyâz-õ 
be eriyyet olan cevher-i kabiliyyet-i irfân ve esâs-õ hamiyyet ve besâlet 
ihtiyârlarõnda gençlerinde olanca a‘ asõyla rûnüma olur. Osmanlõlõk nâm-õ 
celîline olarak nerede bir eser-i fütuvvet ve mürüvvet gösterilmek îcâb ider 
ise insâniyyeti tezyîn eyleyen kâffe-i mezâyâya vâris-i ecdâd olarak dünyâya 
geldiklerini, ân-õ himmetlerine yakõ acak bir sûretde isbâta kudretyâb olan 
ahâlî-i hamiyyetmendân, o u urda nakd-õ mevcûdlarõnõ de il, cevher-i 
cânlarõnõ civânmerdâne-i nisâr eyleme i cânlarõna minnet bilirler. 

Ta‘dâdine çalõ tõ õmõz meâsir-i kemâlât ile ârâyi yâb olan bu halkõn 
sanki tatyîb-i hâtrõ içün donanmamõzdan üç kruvazör ile on torpidogeçer 
Mart-õ Rûmînin otuzuncu günü Gelibolu Limanõna gelmi di. 

Donanmanõn böyle bagteten zuhûru ile askere, donanmaya, bir hayli 
müddetten beri ârõz olan fütûre, artõk kabr-i sükûnunda 6  tahammülü 
kalmamõ  olan [Süleyman Pa a] yeniden iktisâb-õ hayât eylemi , maiyetinde 
bulundurdu u o yürekleri demir kesilmi  arslan penceli be  on kahraman ile 
yine o eski salõna râkib olmu , Çardak’dan Gelibolu’ya salõna salõna 
teveccüh itmi . Vaktiyle denizlerde karalarda kemâl-i iclâl ile hâkim-i âlem 
geçinen Osmanlõlar’õn evket ve saltanat-õ kadîmesini iâdeye kõyâm itmi  
zan olundu. Büyük küçük, çoluk çocuk ta‘rîf-i nâtõkaya sõ amayacak bir 
evk ve sürûr-õ azîm ile deniz kenarlarõna döküldüler; donanmayõ 
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selamladõlar. Gelibolu senelerden beri u radõ õ vakfe-i mutallakadan 
sõyrõlarak bir fa‘âliyyet-i ‘azîme içine dü dü. Herkes mübe erât-õ 
mukaddeseye u ramõ  bir hâlet-i mefharetle donanmayõ ziyarete gitti. 

Tahâret-i kalb ve tezkiye-i vicdân gibi meâsir-i celîle ve cemîlede 
pî vâ-õ erbâb-õ hamiyyet olan Gelibolu halkõ, kudretlerinin ta‘aluk 
edebilece i merâsim-i ihtirâmkârânenin kâffesini ifâde-i kusur itmediler. Bir 
sanîhan-õ asker ve ero lu erz. Buna 7  âlem-i askerîde en büyük nâm ve ân 
kazanan milletler de ehâdet ider. Ba da zâbõtlarõ olmak üzere donanma 
efrâdõnõn meftûr olduklarõ etvâr-õ merdâneyi, askerlerimizin kâffe-i mahâsin-
i askeriyyeye olan olan liyâkatlarõna bir zebân-õ gûyâ idi. Vatkâ ki ak am 
oldu. Donanmamõzõ tebcîl ve takdîs içün ehrin en mürtefî’, en güzel 
mevki’in de in â’ idilmi  olan sâat kulesi yukarõdan a a õ donandõ. Her 
tarafdan il‘âb-õ nâriyye îkad idildi. Mahtâblar yakõldõ. Havaî fi engleri atõldõ. 
Çocuklar ellerinde me ’aleler donanmamõz nâmõna i‘lân-õ âdmânî 
idiyorlardõ. Hâsõlõ memleket, imdiye kadar mahrum oldu u bir ehir ayîni 
icrâ iderek umûmun meserrât-õ kalbiyesine nûrânî bir nûmune gösteriyordu. 

ehre hâricden öyle bakõlacak olur ise mâhtâb bir seyyâle-i nurânîye haline 
inkõlâb eylemi  de ehrin ötesine berisine da õlmõ  zan olunurdu. Donanma 
ise elektrik ziyâlarõ içinde nazar-õ hayâle, felek güyâ ki bir iki tahta 8  
parçasõna teslîm-i cân ile Rumiliye geçen o merdân-õ ilâhînin na‘ larõnõ kara 
topraklara yakõ dõramamõ  da be  yüz bu kadar sene sonra sath-õ deryâda 
anlar içün nurânî birer mezâr-õ ma‘nevî vücûda getirmi ! Gemilerin direkleri 
ühed-i hakperestin tebcîl-i nâmõ içün ar -õ berîn-i rahmâdan o görünen 

mezâr-õ ma‘nevîler üzerine indirilmi  bir sütûn-i nûrânî sûretinde 
görünüyordu. Deniz üzerinde öyle bir nûr âlemi vücûda gelmi  idi ki, tasvîr-
i letâfetine lisânlarda, kalemlarde imkân-õ kudret bulunamazdõ. Nazar, ehrin 
bir kere de ark-õ imâlisine teveccüh idecek olur ise kuvve-i hayâliyyede 
garîb garîb tasavvurât vücûda geliyor, insân makam-õ evlîyâ‘ullah olan o 
yerlerden sadûr iden nîdâ-õ tahsîni baya õ kuvve-i sâmia ile i idiyorum zan 
ider. Evet! Biz ecdâdõmõzõn idrâkât-õ be eriyyeyi çan çan idecek bunca 
meâsir-i gâlibîyetine u âlem-i vücûdda nasõl hayrân isek gûyâ ki anlar da az 
bir zaman içinde berrî, bahrî gösterdi imiz kudret ve fa‘âliyyete, âlem-i 
ervâhdan öylece nazar-õ endâz senâ 9  oluyorlardõ. Donanma tarafõndan 
gece yarõsõna kadar mânevralar yapõldõ. Efrâd-õ ahâlîde donanma ne dimek 
oldu una dâir pek âlî bir fikir hâsõl oldu. Lisân-õ âlemü‘l-yevm ya asõn 
Osmanlõlar! Ya asõn donanma dûasõyla me gûldür.  

 
Fi 3 Nîsân Sene (1)326  
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 NUTK-I ÂTÎ 
Gazî nâmdâr ehzâde Süleyman Pa a merhûmu ziyâret-i niyyet-i 

hûdâ pesendânesiyle Bolayõr’a gelen hey‘etin sallar ile Aytabya 
skelesine muvâsalat-õ hengâmõnda bir top toparla õ üzerinde îrâd 

idilmi tir. 
 
Efendiler! 
Bu bastõ õmõz topra õn hangi tarafõnõ kazsanõz kefeni solmamõ  

bir ehîd cenâzesi çõkar! Bu yerler, makâbir-i ühedâ, menâzil-i envâr-õ 
hûdâdõr. Osmanlõlar Asyâ-i vustâdan kalkmõ lar! Kuvâ-i mecmûa-i âlemi 
nazar-õ rüstemâne 10  kar õsõnda pek hâkir görmü ler; râst geldikleri 
bekâ‘-i vükelâyõ harâb ittikten ve sedd-i râhlarõ olmak isteyen kuvve-i 
ekîmeyi kõlõnçlarõnõn uçlarõyla dürte, dürte , ayaklarõnõn burunlarõyla ite, 

ite inhîzâma u ratdõktan sonra Marmara sahiline inmi ler. Âlemin en 
büyük ehzâdesi , insâniyyetin , hamiyyetin en kaviyy bir penâhõ olan 
Gazî Süleyman Pa a, Allah’õn en sevgili kullarõndan mürekkeb bir avuç 
ashâb-õ necdeti etrafõna toplamõ ! Bu fõrka-i güzîn; rahatlarõnõ, ikbâllerini, 
mallarõnõ, mülklerini, evlâdlarõnõ, iyâllerini terk itmi ler; tâbi‘ olduklarõ 
meslek-i mübârek u runda ölüme, ehâdete mü tâk itmi ler gibi cân 
verme e yemîn eylemi ler. Bir haldeki ecel-i kazâ yakalarõna yapõ sa, 
bâlâ-õ âsumanî üzerlerine dökülse, maksad-õ hamiyyetlerinin icrâsõndan 
geri çevirme e imkân yok idi. Bu gayret-i hakperestâne ashâbõ bir 
mu‘cize-i merâkib ile u deryâyõ kat‘ itme e ba lamõ lar; bu fõrka-i 
nâcîya kalblerinin safâsõnõ yed-i gâlebelerinde hükmünü icrâ eyleyen 
seyf-i hamiyyetin parlayõ õnda bulmu lar. O gazanferân-õ mühîb 
ruhlarõndaki ne ât-õ cesareti, [11] ayaklarõnõn altõna aldõklarõ o tahta 
parçalarõnõn denizleri yararak karalara hükümrân olmak mu‘cizesini 
gösterdikçe hissetmi lerdir.  

Gönüllerinde, büyüklüklerine delâlet ider ne kadar meâsir-i celîle 
var ise çehrelerine aks itmi  olan o merdân-õ zafer iârõn deryâ üzerindeki 
bu serîr-i revân-õ celâdetini uzakdan temâ â idenler, sefîne-i nuh gibi bir 
vâsõta-i necât, Allah’õn erîatõnõ, be erin saâdetini bir tarafdan di er tarafa 
nakli diyor zan ederlerdi. te ecdâdõmõz Allah indinde mukaddes olan 
vücûd-õ mübâreklerini denizlerde, karalarda ifnâ iderek bize dünyânõn en 
güzel, en müstesnî mevâki‘inde saltanat-õ âlem içün tahtgâh olma a lâyõk 
yerler ihdâ eylediler, bizler de kendimize o yerlerde saraylar kadar büyük 
lahd-õ fenâ vücûda getirmeyece iz. Getirmemeye de ahd ü peymân 
eyledik. Denizlerde ‘lâ-õ ehâmet eyleyen o sallarõn enkâzõndan, 
döküntülerinden bu millet kendine tâbût-õ izmihlâl de il, bugün taht-õ 
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iclâl ve ikbâl yapmak amelindedir. Bir ehzâde-i ulûü’l-‘azm, gaybdan 
imdâd [12] ile bir taht-õ ehâmeti denizde yürütmek harikasõnõ izhâr 
eyledi. 

Bir padi ah sâhib-i evketde karada gemi yürütmek gibi bir 
kerâmet-i irfân gösterdi. Bu millet o ders-i celâdeti, o ehzâdelerin, o 
padi ahlarõn dershâne-i i‘câz ve kerâmetinde ö rendi. Bugün, bu milletde 
bir ‘azm-i kaviyy var. Dünyâ üzerlerine yõkõlsa salâbetlerine halel 
gelmeyecek bir meziyyet-i himmet ile meydân-õ mücâhedeye girmi ler; 
bahredâr-õ murâd olmak içün cevher-i cânlarõnõ virecekler, donanma 
tedârik idecekler; milletin a niyâsõ mâl-õ mevcûdlarõnõ fedâya, fukarasõ 
sõrtlarõndaki gömleklerini, ayaklarõndaki tahata pabu larõnõ satarak 
fedâkârlõ õn son mertebesini icrâya hazõr! 

 
Efendiler! 
“Merdlik o haslet-i âliyye-i askeiyyedir ki nâmõna sipahsâlâr-õ 

insâniyyet denilse sezâdõr.” Bu millet, [13] o merdli in, o kahramanlõ õn 
da üstâd-õ kemâlâtõ olmu dur. Târîh-i âlem, buna en büyük âhid-i 
sâdõkõdõr.  

 
Efendiler! 

u hey‘et-i muhtereme ân-õ mevcûdiyetden, kemâl-i a‘ aa ile 
sahâif-i tevârîhin kõsm-õ mübahâtõna intîkâl eyleyen bir vak‘a-i celâdeti 
ihyâ ve eclâfõn uhde-i hamiyyetine tertîb eyleyen vezâif-i ihtirâmiyeyi ifâ 
eyledi. Bizler bu hey‘et-i celîleye kar õ müte ekkiriz, minnettârõz. 
Göreceksiniz ki Gazî Süleyman Pa a türbesi hâdisât-õ sâbõka-i âleme 
karõ arak topra a gömülmü  bir vak‘a-i ehâmeti, azmiyetle, deh etiyle 
gösteriyor. Birkaç asõr sonra gelibde Hazret-i Gazî’nin öhret-i 
celâdetinin meddâh bî nezirî olan Edib-i âzam Kemâl Bey merhûm da o 
türbenin aya õ ucuna sõ õnmõ ! Türbe ile Kemâl’in kabrine öyle âirâne 
bir tevcîh-i nazar idenler, Kemâli dünyâlara sõ amayan o ate pâre-i 
celâdetin kadr-u ânõnõ tebcîl içün pâyõna yüz sürüyor zan iderler. 
Dünyâda [14] temâ asõ ruha safâ virir bundan büyük bundan âlî bir 
manzara var mõdõr? 
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BOLAYIR’DA NAMAZ TEPE 
Meâsir-i celâdet ve hamiyyete ta‘lluk idübde, hâfõza-i itîbâr-õ 

millete nak  idilen hâdisât-õ âlemden mâ‘adâ uûn-õ kâinât-õ sâha-i 
mevcûdiyetden gavr-õ nisyâne geçirerek mahv itmek, zamanõn en büyük 
ânõ, en büyük iârõdõr. 

Mâzîden müstakbele nakl-i vukuât ile ef ‘âl-i eslâfdan eclâf-õ 
vâkfâne-i îkâz eyleyen târîh bile, zamanõn dest-i tahrîbkâr nisyânõndan, 
nice nice vukuât-õ ‘azîmeyi sõyânete kudretyâb olamamõ dõr.  

Bu sebeple be eriyyet kendi saâdet-i ictimâiyyesine kâfil veya 
hâdisât-õ felâketine dâhil olan vukuâtõ hâfõza-i i‘tinâ itmelidir ki, eclâf-õ 
mekârime te vîk veya vukua gelmesi melhûz-õ ahvâl-i ilmiyyeyi tevkîf ve 
hiç olmaz ise esbâb-õ mâniayõ ihzâr idinceye kadar ta‘vîk idebilsin! 

[15]Osmanlõlar, akvâm-õ âlem arasõnda kahramanlõk gibi, merdlik 
gibi, fedâkârlõk gibi, hasâisde ferd olarak görünmü lerdir. Kurûn-õ evvelî 
vekâyi‘-i ‘azîmesi öyle dursun! Osmanlõlar kurûn-õ vustâyõ ehâmet ve 
celâdetleriyle revnakyâb-õ iclâl eyledikten sonra mekâbir-i ân ve 
öhretlerine çakõlan cengâverân-õ Arabî bile meâsir-i kahramanîlerine 

âlem-i ervâhdan senâhan eyleyecek merdlikler izhâr eylemi lerdir. 
Sadr-õ slâm’da, Ma rib-i aksâyõ ba dan ba a feth iden bir serdâr-õ 

zafer iâr, her bir merd ve merdlikde de ferd olan cengâverân-õ Arabî 
seyf-i sârim-i celâdeti kar õsõnda serfür-i bürde-i itaât ittikten sonra Bahr-
i Muhît-i Atlâsînin bir kenarõna çekilmi ! Devesini yarõ beline kadar 
denize sürmü :  

Yâ Rab! Bu deryâ-õ ummân mâni‘-i me y u seyrân olmasaydõ, 
ism-i celâlini daha ilerülere götürür idim] nidâsõ ile ‘âzim [16] ve 
himmetinin bî pâyânlõ õnõ göstermi  idi. Serâpâ-i mehâbet-i mücesseme 
kesilmi  olan tevâbi’-i celâdetinin develeriyle, oklarõyla, yaylarõyla, 
kõlõnçlarõyla, ta  yâmânlõ kârgõlarõyla sath-õ deryâya in‘ikâs eyleyen i kâl-
i mühîbesi ise temâ âsõndan gõnâ gelmez bir levha-i ulviyye-i zafer 
vücûda getirmi  idi. 

Ya Osmanlõ kahramanlarõnõn en nâmdârõ olan ehzâde Gazî 
Süleyman Pa a ise dünyânõn en müstesnî mevkî’inde zînetsâz olan bir 
da õn kenâr-õ dâmânõna yüz sürerek revân olan bir deryânõn sâhil-i 
letâfetine itti i zaman o mânia-õ tabîiyyeyi [Ukbe bin Nâfî] gibi maksad-õ 
mukaddesenin icrâsõna hâ’il görmemi ; üç be  a aç dalõndan vücûda 
getirdi i bir vâsõta-i kerâmete teslîm-i nefs itmi ; denizi yarmõ , bir 
tarafdan di er tarafa geçmi ; bu taht-õ revân-õ bahrî ise öyle orduyu de il, 
bir kaç kahramandan mürekkeb bir gayret-i mücessemeyi nâkil idi. Güyâ 
ki ehzâdenin o yârân-õ celâdeti, Bahr-i Muhît-i Atlasîyi yarõb geçemeyen 
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mücâhidîn-i arabõn ervâh-õ mah ûresi idi. te hazret-i ehzâde [17] 
dünyâda hayâli bile tüyleri ürberdecek böyle bir ulviyyet-i sarfeyi temsîl 
eylemi dir. 

Gazî nâmdâr bununla da kanaât itmemi ;  spanya’ya geçübde 
vesâit-i naklîyâtõnõ kendi askerinin eliyle yakdõkdan sonra maiyyet-i 
efrâdõnõ etrafõna toplayan, [önünüz dü man bî amân, arkanõz ric‘atõnõza 
mâni’ bir deryâ-õ ummandõr. Allah yolundan ba ka gidilecek bir âhrâh-õ 
necât kalmadõ!] nutk-õ mütecellidânesini îrâd eyleyen bir gazanfer-i 
mü hidinden ef ‘âline senâhân idecek bir asr-õ kahramânî daha ibrâz 
eylemi dir. Hazret-i Gazî, asr-õ kerâmet-i irfânõ olan o bir iki salõ orada 
paraladõkdan sonra o harâbezâr zemîne dökülmü  olan mürüvvetmendân-
õ ilâhîyi etrafõna toplamõ ; evellallâh yolunu aramõ lar; mihrâb-õ cihâd ve 
fazîlet olan [Namaz Tepe]’ye çõkmõ lar; dîvân-õ hakka durdukdan sonra 
meslek-i mücâhidânelerinde devam itmi lerdir. Bu fõrka-i hakperestâneyi 
orada görenler, spanya da terk-i cân ve cihân eyleyen [Târõk bin Ziyâd] 
maiyyet-i kahramanlarõnõn [18]  ühedâ-õ zevî’l hayâtõ zan iderler.  

ehzâde-i Gazî i te bu ‘azimet-i fõtrõnda bir sâhib-i mâlîkdir. 
[Namaz Tepe] de i te böyle bir feyiz-i gazânõn mazhar-õ tecelliyâtõ olmu  
bir mevki’-i mübârektir. 

[Namaz Tepe]’yi uzakdan temâ â idenler pâyõna yüz süren bir 
deryâ-õ pürhurû a kar õ yükselmi  yükselmi  de kefenbedû -õ ehâdet 
olarak kendine takrîb itmek isteyen bir hizb-i kalîl-i mücâhidîne âlem-i 
bâlâdan Allah yolunu gösteriyor kõyâs iderler. 

Silsile-i vekayi‘-i ‘âlem ba dan ba a ara tõrõlsõn? slâmiyet’e , 
insâniyyete, Osmanlõ padi ahlarõ, Osmanlõ ehzâdeleri, Osmanlõ ulemâsõ 
kadar hidmet itmi  kim var ise gösterilsin!..  Ya eclâf, o mücâhidlerin, o 
kahramanlarõn meâsir-i gazâsõnõ hõfz ve ihyâ ile mükellef de il midir? 

Namaz Tepe, bizim andõmõzda, mübârekdir; mukaddesdir; 
muhteremdir. 

Mübârekdir: Çünkü ziyâ-i hakîkat ve medeniyyetin kabiliyyât-õ 
füyûzâtõ bu noktadan tenvîr eylemi dir. 

Mukaddesdir: Çünkü bu millet kõlõnçlarõnõn iltima‘ndan husûle 
getirdikleri âhrâh-õ münevverde yürüye, yürüye Viyana surlarõna kadar 
ancak bu noktadan vâsõl olabilmi lerdir. 

[19]Muhteremdir: Çünkü insâniyyetin muhtâç oldu u 
saâdetserây-õ medeniyeti i te bu mübârek topraklarda bu noktadan 
îtibâren vücûda getirdiler. 
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Hâlâ Koca Gazî’nin mü hid-i mübâre i üzerine kurulmu  olan 
onurânî türbe, seyf-i ecâatlarõ cihânlar gü âd eylemi  olan dilâverân-õ 
Osmâniyyenin meâsir-i bedîasõ içün en rengîn bir tâk-õ zaferdir. 

Namaz Tepe’ye, o nokta-i fütûhâta mücâhidîn-i evvelîn maksad-õ 
mukaddesleri ile mütenâsip, altundan, yakutdan bir mihrâb, bir namazgâh 
vücûda getirilse, etrafõna çekilecek ebeke-i cevahirin parmaklõklarõ 
elmasdan, inciden dökülse icrâdõr; çünkü o tepe, Osmanlõlar’a âid ân ve 
ehâmet meydânlarõnõn evvelîn-i bâb-õ azîmetidir.  

Milletin meftûr oldu u ecâyâ-õ kader inâsîden me‘mûldur ki, 
Namaz Tepe, medeniyyet ve ma’rifetin iâne-i i‘cazkârisiyle bugün birer 
serây-õ ihti âm halini alan merâkib-i bahriyye cihâna kar õ da bir matâf-õ 
ihtirâm sûretini iktisâb eylesün! Oraya hiç olmaz ise mermerden masnû‘ 
bir mihrâb vaz‘ idilsin! 

Bunda, milletin hamiyyeti kâfil olabilir. Biz eslâfõmõzõn âsâr-õ 
ma‘rifet ve mahsûl-õ ehâmetine ta‘alluk ider meâsir-i bediâsõnõ [20] yâda 
vesile olacak husûsat-õ ihmâl ider isek, kader inâslõ õmõzõ eclâf nazarõnda 
isbâta nasõl mukadder olabiliriz?  

Karada denizde cihâd-õ vakf-õ hayât eyleyen ecdâdõmõz bir 
ellerinde seyf-i ecaât, di er ellerinde kalem-i  hamiyyet ve insâniyyet 
oldu u halde:  

Zikre âyândõr Fürât’õn her yeri  
 Ben ki bir Türk’üm unutmam Ca‘ber’i 
 Var yeri gitsem [mezâr-õ Türk] ‘e dek  

Nâ idesiyle eclâf-õ eslâfõn mefâhir-i kahramânîsini yâda da‘vet 
idiyor. Ucbe-i târîh-i âleme zînet viren ve bütün âlem-i insâniyyeti 
hayrân kõlan vekâyî‘-i ‘azimenin meydân-õ icrâsõ olan yerlere Avrupa’da 
neler yazõlmaz ?! 
 

27 Temmuz  (1)326 
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“GEL BOLU’DA KUR‘Â-I FERMÂN-I HÜMÂYÛNUN 
KIRÂATI ESNÂSINDA ÎRÂD D LM  NUTKDUR” 
 
Askerler! 
Size asker olmadan bu ünvân-õ mübeccel ile hitâb idi im, bu 

meslek-i ulvînin, ‘azimet-i ânõnõ gönüllerinize [21] telkîn içündür. 
Bugünden itîbâren size de Osmanlõ Askeri dinilecek; muhâfõz-õ âliü‘l-
vatan ünvânõnõ alacaksõnõz! 

Sizin de süngünüz parlak, kõlõcõnõz kanlõ olacak! 
 

Askerler!  
Biliniz ki Osmânlõ Askeri, bu milletin ümîd-i mücessem-i 

ehâmetidir. Ecdâdõmõz bu vatanõn her kabza-i türâbõna bir cân virdi. 
Ebedî bir ân kazandõ. Bu yerleri bu mübârek topraklarõ vücûdlarõndan 
damla damla akõtdõklarõ hûn-õ pâk ile aldõlar! 

Bir a iretden i te bu gördü ünüz koca ânlõ, azîmetli, devleti 
te‘sîs ittiler! Sizde anlarõn evlâdõ, sizde anlarõn vâris-i ecâatisiniz! 
Bundan böyle gözünüze en ziyâde görünecek ey, silâh-õ dü mandõr. 
Elinizde tutdu unuz u kõrmõzõ bayrak, sizin en son rütbenize mahsûs 
kanlõ bir kefendir. Bunu da biliniz ki asker gözya õ dökmez, kandamlasõ 
döker. Mevt-i hâil hayât bulub da üzerlerine çökse, mezarlar açõlubda her 
zerre hakkõnda eceller fõ kõrsa, her bastõ õ [22] yerde bir gayyâ-õ cehîm 
zühûra gelse, dünyâ topdan, tüfenkden bir zelzele-i mücesseme halini 
alub da üzerlerine dü se Osmanlõ Askeri yine ölümden korkmaz, bugün 
bu devletin muhâfaza-i evketüne, âlâ-õ ânõna, anâsõr-õ muhtelife evveldi 
de i tirâk idiyor. 

[ ttihâd, te kîl-i kuvvet ider] hükmünü Osmânlõ nâmõnõ ta õyan 
her ferd, tepeden tõrna a bir silâh-õ zafer kesilerek fi‘len isbâta 
çalõ õyorlar. 

mtizâc-õ akvâmõ vücûda getirecek bir mekteb-i âli var ise o da 
asker oca õdõr. Dünyâda silâh arkada lõ õndan büyük bir rütbe, bir 
meziyyet tasvîrine imkân yoktur. Lîsân ve cinsiyyetdeki ihtilâf, nizâmât-i 
askerîye te‘yîd idilmi  ittihâdõ eclâf idemez. Bununla amâlõ, ikbâl-i 
vatandan ibâret milyonlarca halk askerli in erefiyle erefyâb olarak 
devlet içün bitmez, tükenmez bir mahzen-i satvet gü âd idilmi  oluyor. 
Bu sayede vatan-õ mü tere imiz ister ise her zaman emrine âmâde bir 
buçuk milyondan ziyâde kuvveti hâzõr silâh bulacakdõr. 

[23]Hükûmetin muâmelât-õ kerîmânesine bakõlõrsa adl ve 
ihsândan ibâret oldu u görülüyor. Böyle bir hükûmetin eline dü ecek 
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böyle bir vâsõta-i satvet de ni‘met-i asâyi -i cihân ile saâdet-i âleme ne 
büyük hidmet ider! 

Yalnõz gayret idelim; cehl-i kader-i mel‘ûn olan a râz-õ 
nefsâniyyeyi bir tarafa bõrakalõm. Vatan-õ âsliyyenin dâire-i ittifâkõndan 
ayrõlmayalõm. Çünkü ittihâd u runda sarf olunacak himmetlere, 
Osmânlõlõ õn hamiyyetine, insâniyyetine bir delîl-i celîl olacakdõr. 

Ahlâk-õ fâzõla ve secâyâ-õ muhassine ile mütehallik olan 
Osmânlõlar ne ‘e-i evvellerinin en satvetli hengâmõnda bile edyân-õ sâire 
ashâbõ hakkõnda gayet semâhatkâr bulundu. Bugün de anlara dest-i 
muhâdeneti uzatõyorlar. ttihâda da‘vet idiyorlar. u hey‘et-i hâzõrada 
anõn kemâl-i ulviyyetle tebessüm eylemi  bir bürhân-i zî hayâtõdõr. 

Feyz-i istikbâl necât ve saâdet bizim içündür. Âtîmiz nûr-õ mübîn 
gibi açõkdõr. Haydi! Çocuklar ar  ileri. 

26 A ustos (1)326 
 
 
 
[24]GEL BOLU’DA AL  BABA TÜRBES  
Osmânlõlar ki, kõlõnclarõndan damla, damla akõtdõklarõ hûn-õ 

hamiyyet ve ehâdetle arkda garbda tahkîm-i bünyân-õ saltanat 
eylediler! 

Da larõ, ta larõ a dõ lar; bütün cihâna ni’met-i refâhiyyet ve 
saâdeti, kuvve-i ihsân ve adaleti göstererek zabt eyledikleri yerleri 
insâniyyetin tahtgâh-õ evketi eylemek ulviyyetinde isbât-õ iktidâr 
eylediler. 

Denizleri, bahrlarõ yardõlar, (me y-i âlî-i ma‘) kerâmetini izhâr 
eylediler. 

nsâniyyetin i‘lâsõna, saâdet-i âlemin ihyâsõna mu‘cizât-õ 
vekayi’den âd olunacak havârõk-õ ehâmet izhârõyla çalõ dõlar. Bu 
mübârek topraklar vâris-i haslet-i mürüvvetleri olmak lâzõm gelen ihlâfa 
yâdigâr-õ ömür olarak ihdâ eylediler. 

te Gelibolu eslâfõnõn varmak istedi i kâ‘be-i insâniyyetin 
merhâle-i evvelâsõ ve o u urda virdikleri ühedâ-õ hamiyyetin âyân-õ 
ihtirâm bir kabristân-õ fenâsõdõr. 

[25] ân ve satvetimizle deh et-i gâlibiyetimizi nice asõrlar bu 
dünyâda idâmeye kâfil olan ecdâdõmõzõn bakõyye-õ i‘zamõ burada, bu 
topraklarda eref-i ârâm-õ ihticâbdõ. 

Bolayõr’daki Namaz Tepe Gazî Süleyman Pa a ile mâiyyet-i 
efrâdõna nasõl kõble-i münâcât ve kâ‘be-i hâcât olmu  ise kõrõk dökük 
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ta larõyla inzâr-õ itisâr o günde fenâ-yi âleme bir misâl-i hazîn kesilmi  
olan Gelibolu kabristânõ da eslâfõn ‘azamet-i ef‘âlini tebcîl eyleyen eclâf 
içün öyle bir medine-i ta‘zîm halini almõ dõr. 

Bir ak am vakti idi. Gelibolu Mevlevîhânesinin arkõna isâbet 
iden mevki’de [Âli Baba] türbesiyle kabristân arasõndaki ufak bir tepede 
oturuyordum. Pi gâhõmda stanbul’dan kopan rüzgârõn önüne katõlarak 
buralara kadar dökülen Marmara’nõn ab-õ letâfet-i nisârõ, bo azõn her iki 
taraf-õ sâhiline sürüne sürüne akõb gelen Bahr-i Sefîd’in emvâc [26] bî-
karârî burada birle iyordu. Bu deryâ-õ bî-misâlin nihâyetinde ise birbiri 
üzerine yõ õlmõ  gibi görünen Anadolu’nun o yer-i azamet ve vakar 
da larõ zînetsâz-õ inzâr idi. Bulundu um tepe ile civârõ meydân-õ cihâdda 
sülâfe-i nû an-õ ehâdet olan eslâfõn türbe-i ihtirâmõ, kar õmda görünen 
da lar ise gûya ki hilâfet-i mukaddesât-õ islâmiyye nin heybet ve 
‘azîmetden mürekkeb bir serîr-i ihti âmõ idi. 

Ak am güne inin in‘ikâsõ ile bir kabr üzerine dü mü  olan bir 
servin sâyesi mezâr-i sükûnunda bir yõ õn üstühânpâreden ibâret kalan 
sâhibinin kedd-i tûbâ-õ zîbâsõnõ resm idüb duruyor zan olunuyordu. Sa  
tarafa isâbet iden kabristân pek harâb idi. Dest-i rüzgâr sâhiblerinin 
vücûdu gibi! Üzerlerine bir alâmet olmak üzere dikilen ta larõnõn 
yazõlarõnõ da sahife-õ mevcûdiyyetden silmi  idi. 

Te‘sîr-i âm-õ garîbân ile gönlüm ta’rîfine kudretyâb 
olamayaca õm bir hâl-i istigrâka dü dü. Lisânõm bilâ ihtiyâr: 

[27]Her kerre hubka âhirbed ve mu tî hakest 
 Göçe hâcet ki bir eflâk gi i eyvanrâ 

Beyitini okuma a ba ladõ. Bu esnâda Mevlevîhâne civarõndan 
uzakdan uza a kula õma müesser bir âvâze-i nây geliyordu. Nâydan 
çõkan sadâ, hevâ-i sükûnu ihtizâza getirdikçe, mestûr-õ zûr-i türâb olan 
emvât mezarlarõnda inliyorlar zan olunurdu. 

Güne  artõk gere i gibi ufka takrîb idüp de ta lara a açlara in‘ikâs 
iden ziyâ-õ hazîn zemîne koyu bir sâye salõnca sa õmda, solumda bulunan 
ta lar, te‘sîr-i sadâ-õ nây ile sûr-õ isrâfîle u ramõ  da mezârlarõndan 
fõrlayarak tahcir itmi  insân gibi görünme e ve gönlüme ilka’dõ havf 
itme e ba ladõ. Pence-i ecel yakamdan yapõ acak gibi hirâsân 
oluyordum. Acaba bu havf neden?..  Bir vakit anlarda bizim gibi cân… 
bizim gibi bir takõm âmâle esir olmu  insân de il mi idiler ?.. imdi 
âsâllarõna rücû itmi ler! Ahkâm-õ mukadderât-õ ilâhîyyeye kar õ kemâl-i 
[28] teslîmiyetlerini lisân-õ hâl ile erbâb-õ hayâta ilhâm ve efhâm 
idiyorlar. Bilemem ki bunca korkulacak ne vardõr?.. 
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Ta‘rîf-i sadedinde bulundu um bu mevki’in biraz a a õnda bir 
türbe mevcûddur ki ahâlînin mertebe-i tevâtüre varan rivâyâtõna bakõlõr 
ise devlet-i Osmâniyyede [ilk kapudân-õ deryâ]olan zât imi ! Fil‘l-hakîka 
sefâin-i harbiyye-i Osmâniyyeden hangisi bu mevki’in pi gâhõndan güzâr 
eyler ise – eser-i ihtirâm olarak – bir pâre top endâht ider. 

Keyfiyyet böyle olma la beraber târîhin delâlet-i kaviyyesiyle 
anla õlaca õ üzere biz de ilk kapudan-õ deryâ bânî-i evvel-i devlet sultan 
Osmân Hân Gazî devrine eref viren ‘â’zimden [Karamürsel]’dir.  

Osmânlõlar’õn pertev-i ikbâl ve istikbâlini bâzû-õ celâdetleriyle 
bahren Anadolu’dan Rum iline geçirmek isteyen nevresîdegân celâdete, 
tecârib-i bahriyyede ilk ders-i hamiyyeti viren [Karamürsel]’in maiyyet-i 
efrâdõndan bir [Kara Ali] var ise de bu (Ali Baba) imtidâd-õ zaman 
münâsebetiyle o olmamak lâzõm gelir. Türbeye âirâne tevcîh-i nazar 
idilir ise devr-i merdânenin tecessüm itmi  bir heykel mühîbi gibi kenar-õ 
deryâya kurulmu  görünür. Sâhib-i bedel-i hayâtõ olmak lâzõm gelen 
sâhillere, denizlere âlem-i ervâhdan nazar-õ endâz oluyor zan idilir. 
Garibdir ki türbenin bu kadar ihti âmõyla beraber Gelibolu evkâfõnca bir 
güne kaydõ da yokdur. 

Gemilerimizin, insânlarõmõzõn nazarõnda bir ar -õ ‘azîm-i ihtirâm 
hâlini alan türbenin sâhibi acaba kim ola?                           

12 Eylül (1)326 
 
 
 

GEL BOLU’DA GÂLEYÂN-I HAM YYET 
Gelibolu: ecâata, hamiyyete, kahramanlõ a ta‘alluk ider meâsir-i 

cemîlenin, uûn-õ kâinâtõn sâha-i tecelliyâtõ olmu  bir buk‘a-õ 
mübârekedir. Buna târîh-i âlem bir âhid-isâdõkdõr. Ahâlîsi ise acz-u fakr 
içünde bir maî et-i kanâatkârane ile me‘lûf olduklarõ halde fütüvvete, 
mürüvvete müteallik hususâtda en [30] büyük insâlarõn en büyük medîha-
i aftihârõ olan ân-õ sahâveti izhâr ile a niya-õ millete bir numune-i 
vâcibü‘l-imtisâl irâe iderler. Buna vekâyî‘-i âtiye, tebyîn-i hakîkat ider 
bir zebân-õ nâtõkadõr. 

Gelibolu, Osmânlõlar’õn ilk tersâneyi vücûda getirdikleri bir sâhil-
i latîf oldu u içün halkõnda, donanmamõzõn denizlerde a‘lâm-õ evket ve 
ha metine i‘lâ ve devletin bahren kudret ve satvetini ihyâ idecek vesâitin 
ihzârõ u runda [mallarõmõz yok ise cevher-i cânlarõmõz da yok mudur? 
Ânõ îsâr ile bu ‘azm-i kaviyyin husulüne delâlet ideriz] i‘tikâd-õ 
mukaddesi vardõr. 
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Bu halkõn büyü ü küçü ü: 
“Himmet-i ihvân-õ sadâkat-õ simât 
Eyleseler zerre kadar iltifât 

 Senin siyâh la‘l-õ bedeh ân olur 
 Zerre iken mühr-i dirah ân olur” 

[31]Manzumesini ezberlemi ler. Râst geldikleri yerlerde in âd ile 
fevâid-i teâvün-i ta‘dâd ve kuvvet u evketin bir millete bah  eyleyece i 
saâdet uzmâ yâd iderek kîse-i hamiyyet ve mürüvvetlerini gü âd 
idiyorlar. Burada, fazîlet-i sehâ ile tahliye-i nefs itmi  öyle ashâb-õ 
ticârete tesâdüf olunur ki, hamiyyet u runda varlarõnõ, yoklarõnõ fedâ ile 
uhuvvet-i insâniyyet içün iktisâb-õ sermâye-i mesûbat iderler. 

Burada taharrî-i hayrâne vakf-õ nefs itmi  öyle erbâb-õ hamiyyet 
mevcûddur ki, mâl-õ dünyâ ancak icrâ-õ hasenât içündür. crâ-õ hasenât 
ise hõfz-õ vatan u runda tedârik idilen eshâb-õ satvetdir; i‘tikâdõnda 
bulunur. Ve bu hasâil-i vatanperverânenin kemâline hidmet ve iltifât 
iderler. Burada meziyyet-i civânmerdâne ile meftûr öyle fakra me hûd 
olur ki, idâme-i hayâtõna kâfil olacak nânpâre-i nefsinden dirîg iderek 
mâye-i icrâ-õ bedeni olan vatanõn hõfz-õ ikbâli içün alõnacak bir geminin 
velev en ufak bir çivisinde olsun hisseleri bulunmakla mübâhât iderler. 

Geçenlerde; 
Gelibolu’da, Yüzba õ Seyfeddîn Bey tarafõndan donanma [32] 

iânesine teberru’ idilen [fî küllü‘l-umûr] levha-õ celîlesi uhuvvet-i 
kõrâathânesinde meydân-õ müzâyedeye çõkarõldõ. Bu müsâbaka-i 
hamiyyetde levha-õ mübâreke be  yüz otuz be  guru a çõkdõ. Giritli Sâkî 
Bey uhdesinde kaldõ. Mûmâileyh tarafõndan yine bir emr-i hayra delâlet 
idilmek üzere dersaâdetde fâtih-i ittihâd klübüne hediye idildi. 

Yine geçenlerde; 
Gelibolu’da (Barbaros) ve (Turgut Reîs) zõrhlõlarõnõ istikbâl içün 

îcâr idilen bir vapurda bir tütün paketi müzâyedeye vaz‘ idildi. Erbâb-õ 
fütüvvet meydân-õ müsâbakaya atõldõlar. Müzâyede kesb-i iddet itti. Bir 
halde ki, mevcûddan, bir paket tütüne bedel olmak üzere ellerinden gelse 
eazz-i e ya olan cevâhir-i cânlarõ virecekler; istihsâl-i maksad 
eyleyecekdi. [yalõn ayak benli Mustafa ]nâmõnda biri imdiye kadar mâl-õ 
mevcûd-õ õttõlâk olunur nesi nar ise bu u urda fedâ ile o bir paket tütünü 
almak fedâkârlõ õnõ gösterdi. Bununla da [33] kanâat itmedi; “donanma 
bizim medâr-õ hayâtõmõzdõr. Cevâhir-i cânõmõzdan bile bedel alõnsa çok 
de erlidir. Hayânõn devlet-i ehâdete, meâsir-i hamiyyete vâsõta 
olmakdan ba ka kime bir lûtfu olmu  ki, bize de olsun!” kavl-õ 
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mütecellidânesi ile gõnâ-õ kalbi kadar fikr-i hamiyyeti oldu unu da 
göstererek umuma bir ders-i intibâh ve insâniyyet virdi.  

Bir milletde mikyâs-õ mürüvvet içün bundan daha âlî, daha büyük 
nasõl bir eser-i kemâl gösterilebilir; vâr olsun o yalõn ayaklõlar ki? Bu 
milletin saâdet-i hâlini birçok erbâb-õ yesârdan daha ziyâde 
dü ünüyorlar? Yalõn ayak benli Mustafa’nõn u fi‘l-i mebrûrine hezâr-õ 
âferîn! 

[34]Yine geçenlerde; 
Gelibolu’da bir hayâl oynatõldõ. ki yüz kõrk yedi guru  hâsõlat-õ 

sâfiyye oldu. O esnâda Giridî Sarõ Pa a merhûmun necl-i muhteremi 
Kâmrân Bey’in çîre destî-i mahâreti olan ya lõ boya [Mes‘udiye] zõrhlõsõ 
mevki’-i müzâyedeye vaz‘ idildi. Be er onar artõrõldõ. Fazâil-i muhsine ile 
tezyîn-i nefs iden ashâb-õ fütuvvet elli be er yüzer artdõrma a ba ladõ. 
Levha, bin iki yüz otuz be  guru a kadar çõkdõ. Bolayõr topçu âlâyõ tâbur 
imâmõ Hüseyin Hüsnü Efendi Bey’den iki yüz guru  artdõrdõ. Bin dört 
yüz otuz be  guru  da uhdesine kaldõ. 

Mürüvvetmendân-õ ahâlî, bu sâhib-i fütuvveti, yed-i 
ihtirâmlarõnda o resim oldu u halde çalgõ ile, debdebe ile tantana ile 
hânesine kadar götürdüler. Kader-i dânâlõklarõnõ bu sûretle [35] isbât 
eylediler. Mûmâileyhde, mâl-õ mürüvveti olan bu resmi Kal‘a-i 
Sultâniyye iâne sergisine teberru’ eyledi.  

Yine geçenlerde; 
Gelibolu’da eczâcõ mektebi talebesinden Gelibolulu Hacõ Âli 

Efendi tarafõndan Ahmed A anõn kahvehânesinde bir fincan kahve 
meydân-õ müzâyedeye kondu. Fukarâ-õ ahâlî bir haylî artdõrdõlar. Seksen 
be  guru  otuz parada Bolayõr istihkâmâtõ topçu âlâyõ efrâdõndan Celâl 
Efendinin uhdesinde kaldõ. Sad-õ âferîn bu hamiyyetli nefere! 

Yine geçenlerde; 
Gelibolu’da Rõza ve Osman kapudanlar tarafõndan müzâyedeye 

konulan bir [ayva] yüz otuz bir guru a, Hüseyin Çavu ’un 
kahvehânesinde mevki’-i müzâyedeye vaz‘ olunan bir i e gazoz yüz 
altmõ  üç guru a kadar irtikâ itti. 

[36]Yine geçenlerde; 
Gelibolu’da redîf zâbitânõndan Kal‘a-i Sultâniyyeli Ahmed E ref 

Efendi tarafõndan donanma iânesine terk idilen bir revolver iki yüz 
yetmi  be  guru -õ bedel ile müddeî-i umûmî muâvini Abdal Bey 
uhdesinde kaldõ. Mûmâileyh pî vâyân-õ erbâb-õ hamiyyetden oldu u 
cihetle mezkûr revolveri yine iâne-i bahriyye hey’etine teberru‘ itti.  
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te ticâreti mâ‘dûm dinilecek kadar fakîr olan bu memleketdeki 
halkõn efrâd-õ avâmõndan, havâss-õ kirâmõna kadar öyle mürüvvetler! Öyle 
fütüvvetler sâdr olmu tur ki, tasvîr-i mefâhiri yolunda fikirler ihâtadan, 
kalemler beyândan kasrdõr. 

Bu âlemde hangi kuvvet vardõr ki, himmete mukâvemet idilmi  olsun! 
Bu mürüvvetkârlarõn nâmõ, eclâfa bir hediye-i insâniyet [37] olmak 

üzere sahâif-i matbûât da pâydâr olmak gerekdir. Buradaki halkõ kâmilen: 
“ drâk idene asl-õ beden hâk-i vatandõr 

 Kim hâk-i vatan mâye-i eczâyõ bedendir.” 
Hükmüyle âmildir. 

29 Eylül sene (1)326 
 
 
 
GEL BOLU’DA DEM R BORULAR DÂH L NDE 
CEREYÂN-I MA‘-  LEZÎZ 
Hayâtõn idâmesine kâfil olan, neam-õ dünyeviyye içinde sudan daha 

azîz ne vardõr ki, Cenâb-õ Hâk ma‘-i ve tin, mahz-õ ifâ-õ insân olan nesne-i 
tenzîlinde ânõn izzet bir âyet-i kübrâ ile tebyîn idiyor.  

Su, bunca ni‘met bî minnet-i hudâ içinde böyle bir vasf-õ sübhâniye 
mazhar olmu  en mübârek en kõymetdâr bir mâye-i hayâtdõr. 

[38]Su, beniyye-i be erin kemâlnümâsõna hidmet itti i gibi saâdet-i 
enâma kâfil olan bunca cevvî-i ho  cereyân-õ ma‘rifet ve medeniyyetin, 
serâirhâne-i tabiyyatdan zemîn-i lâtif zuhûra gelmesine de vâsõta-i 
münferide olmu  menba‘-õ füyûzâtdõr. 

te vâr olsun Gelibolu’daki o erbâb-õ hamiyyetin cevvîbâr-õ himmeti 
ki, ihtiyâcât-õ be eriyyenin en mübremi olan ma‘-i lezîzin demir borular 
derunundan icrâsõna hidmet ile vücûdu müteallik olan birtakõm âte -i 
emrâzõn itfâsõna bu sayede kevser-i rîz-i necât oldular. 

Gelibolu ahâlîsinin ihtiyâcât-õ zarûriyyesini izâle iden su, kasabaya 
iki buçuk üç sâat mesâfesi olan bir menba’dan kõsmen küngler, kõsmen de 
kârgîr tüneller derunundan geçerek gelir ve beraberinde birtakõm âfât-õ 
merziyyeyi de sürükleyerek getirir idi. 

Bununla beraber yed-i zîyânkâr-õ zaman, bu küngleri kõrmõ , bu 
tünelleri bozmu  oldu undan bir yudum su [39] içün bütün ahâlî bir ata -õ 
edîd içinde kalmõ  idi. Halkõn bir kõsmõ kuyu sularõna mürâcaat, bir takõmõ 

da nüzûl-õ rahmet-i Rahmâna arz-õ hâcet iderdi. 
O kõrõk dökük künglerden, o harâb tünellerden çe melerin 

hazinelerine dökülen sular, tifo gibi bir belâ-õ ‘azîm-i marazõn vâsõta-i intisâr 
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ve sirâyeti oldu undan yüzlerle hattâ -mübâlâ aya haml buyurumlasõn- 
binlerle nüfûs nüfûs kõymetdârõ hâk-i helâka sürmü  idi. 

Gelibolu Mutasarrõf-õ Esbakõ brahim Sârim Bey merhûmun 
riyâsetinde memleketin münevverü‘l-fikâr e râfõndan bir komisyon te ekkül 
iderek zavallõ memleketi istîla eyleyen bu nâr-õ mühîb-i müsîbetin indifâî 
çareleri dü ünülmü ! On bir seneden ibâret bir müddet ile gümrükden dâhil-i 
kasabaya girecek kâffe-i e ya, emtia, erzak-õ mütenevvia üzerine 
mütefâvitü‘l-mikdâr bir resim vaz‘ olunmu ! Bundan hâsõl olan mübâlâ  ile 
demir borular derunundan memlekete su isâlesine karar virilmi  idi. 

[40]Ameliyât-õ in âiyye ve husûsât-õ fenniye ve hesâbiyye içün te kîl 
buyurulan komisyon riyâset-i evvelâsõna mürüvvet ve insâniyyetde 
memleketin âb-õ reviyy-i hamiyyeti olan ve e râf-õ memleketden bulunan 
Rõza Âtõf Bey Efendi ta‘yîn buyurulmu  riyâset-i sâniyesini de umûr-õ 
hayriyyeye hasr-õ nefs itmi  olan Mevlevî eyhi re âdetlü Burhâneddîn 
Efendi Hazretleri der’uhde buyurmu lar idi. Cihet-i fenniyyesinin nezâreti 
de topçu binba õlardan kudret ve kifâyet-i âlemiyyesiyle mütemâyiz Vâsõf 
Bey Efendiye tevdî‘  idilmi ti.  

Komisyon Â‘zâsõ ise: Âsõm Âtõf Bey Efendi ile tüccârdan Hacõ 
Ohannes Nihabetyan, Hacõ Drako Yorgi Ananostra, Hacõ Simarya 
Efendilerden ibâret idi. 

Komisyon, memleket içün aynü‘l hayât olan bu i in husûlünde 
harikalar vücûda getirir ikdâmât ibrâz itiler. On on be  senede ikmâl-i 
müyesser olabilecek olan u emr-i mühimmatõn itmâmõna tayy-õ zemân ider 
gibi çalõ dõlar; çabaladõlar. On iki bin [41] metrudan ibâret olan demir boru 
tefrî âtõnõ be  altõ sene içinde ikmâle muvaffak oldular. Bu müddet içinde 
memleketin kenarõna üç yüz bin metru mükâ‘abõ su istîâb ider gâyet cesîm 
ve metîn bir havuz in â ve mevcûd çe melere yirmi çe me daha ilavesiyle 
susuzluk yüzünden dûçâr-õ bî tâb olan ahâlî-i memleketi mîzâb-õ himmet ve 
ihyâ eylediler. 

Komisyon hey‘eti kâmilen erbâb-õ nâmûs ne iffetden olub kemâl-i 
istikâmet ile îfâ-yi vazîfede bezl-i nakd u cânede itâb ve bu hidmet-i 
fahriyyeleri ile memleketlerinin saâdet-i dâime ve füyûzât-õ müstakbelesini 
iktisâb iderek ahâlî-i kasabayõ selsebîl-i himmetleri ile sîrâb eylediler. 

Bu erbâb-õ mesâînin gayretleri ümîd ideriz ki ind-i Allahiyyede de su 
gibi azîz olur. 

8 Te rîn-i evvel sene (1)326 
MîM.   ÂMîN   

 



Metinde Geçen Kelimelerin Anlamlarõ 
 
A 
âb: Su  
âb-õ letâfet-i nisâr: Saçõlan sular 
âfat-õ merziyye:  Razõ olunan belalar. 
agrâz-õ nefsâniyye: Nefse ait maksatlar 
a yâr: (daha, pek, çok) gayretli adam 
a niya-õ millet: halkõn zengin olanlarõ 
âhir-i bed: kötü zaman 
akvâm-õ âlem: dünya i leri 
âlem-i bâlâ: yukarõdaki alem, öteki dünya, 
ahiret 
âlem-i askerî: askerlik alemi, askerlik hayatõ 
âlâ-õ ân: an ve öhreti büyük olan  
a‘lâm-õ evket: büyük elem, keder ve sõkõntõlar 
ameliyyât-õ in âiyye: yapõyla ilgilenecek, 
yapacak, in a edecek olan  
âmil: 1) sebep 2) emeli olan isteyen 
anâsõr-õ muhtelif: çe itli unsurlar 
ârâyî yâb: süsleme, bezek, ziynet 
ârõz: 1)gelen 2) tesadüfi vakka 3) da , bulut, 
vesâire görmeye mani olan her ey 
ar -õ berîn-i râhmân: yüce Allah’õn katõ 
ar -õ azîm-i ihtirâm: en yüksek saygõ hürmet 
de erini alma  
arz-õ hâcet: gereklilik arz eden  
âsâl: ahlâk                                                 
ashâb: sahipler, malik ve mutasarrõf olanlar 
ashâb-õ Necdet: kutulanlar  
asr-õ kerâmet-i irfân: zamanõn sõrlarõnõ bilme 
mucizesi                                                                 
âte -i emrâz: ate li hastalõk 
ata -õ edîd: iddetli susuzluk  
âvâze-i nây: ney sesi 
âyet-i kübrâ: büyük, daha büyük ayet 
aynü‘l-hayât: hayat põnarõ 
Azamet-i ef’âl: büyük i ler 
‘azm-i kaviyy: sa lam kemikler 
 
B 
Bâb-õ azimet: azîmet kapõsõ, büyk kapõ 
Bagteten: birdenbire, apansõzõn 
Bahr-i sefîd: Akdeniz 
Bahr-i muhit-i atlâsî: atlas okyanusu 

Baka-i hamiyyet: bir demet haysiyet 
Bakiyye-i i‘zâm: arta kalan kemikler 
Bâlâ-õ âsumânî: mavi gökyüzü 
Bedîa: be enilen ve taktdir edilen pek yeni ey 
Bekâ‘-i vükelâ: vekillerin devamõ 
Beniyye-i be er: insanlõ õn kâbesi 
Berrî: karaya (toprak) ait, karayla ilgili 
Besâlet: dilâverlik, bahadõrlõk, kahramanlõk, 
yi itlik, cesurluk 
Beyn: ara(aramõzda) 
Bezl-i nakat: parayõ bol verme 
Bîlâ: -siz, -sõz 
Bîlâ ihtiyâr: gayr-i ihtiyari, elinde olmadan 
yapma 
Buk‘a-õ mübâreke: mübarek yer 
Bürhân-õ zî hayât: ya ayan tanõk  
 
C-Ç 
Ca‘ber: Suriye’de bulunan bir Türk Kalesi 
Cehl-i kader-i mel‘ûn: kötü kader 
Celâdet: bahdõrlõk, kahramanlõk, yi itlik 
Cemîle: ho a gitmek için yaranma 
Cengâverân-õ Arabî: arap sava çõlarõ 
Cevâhir-i cân: kõymetli can  
Cevher-i cân: can özü 
Cevher-i kabiliyyet-i irfân: üstün bir anlama, 
bilme, sõrlara vakõf olma yetene i 
Cevvî: arzõn etrafõndaki bo lukla ilgili 
Cihâd-õ vakf-õ hayât: din u runa olan sava a 
ömrünü ba lama 
Cihet-i fenniye: teknik hizmet 
Çîre: 1) maharetli, becerikli 2) kahraman yi it 
 
D 
Dâhiye-i tahrîb: felâketin sebep oldu u yõkõm 
Dâire-i ittifak: ülke içinde birlik 
Dâsõtân-õ mefheret: iftihar duyulan destan  
Deh et-i gâlibiyet: çok büyük zafer 
Delîl-i celîl: büyük kanõt 
Dershâne-i kemâlât: insanlõk, ahlak dersi 
verilen yer 
Dersâadet: saadet kapõsõ, stanbul  
Ders-i hamiyyet: haysiyet dersi 

Ders-i intibâh: ilk ders 
Delâlet-i kaviyye: güçlü deliller  
Der-uhde: üstüne alma yükleme 
Deryâ-õ ummân: büyük deniz, okyanus 
Dest-i rüzgâr: zamanõn eli deymi çesine 
Dest-i muhâdenet: dostluk eli 
Devr-i merdâne: zamane yi itleri 

Dirîg: 1) esirgeme 2) eyvah, ah, aman yazõk 3) 
men etme önleme 
Dûçâr-õ bîtâb: bitki dü me yorulma 
 
E 
Eazz-i e ya: en aziz e yalar, nesneler 
Eclâf: ayak takõmlarõ, rezil kimsel  



146 

Eclâf-õ eslâf: daha önce bölgede ya amõ  olan 
fakir halk  
Eclâf-õ mekârim: fakir ama cömert kimseler 
Edyân-õ sâire: ba ka dinden olanlar 
Ef‘âl-i mürüvvetkârâne: cömertçe yapõlan 
i ler, iyilik yapma 
Ef‘âl-i eslâf: bir memuriyetle, i le daha önce 
u ra anlar 
Efhâm: zihinler, anlamlar, idrakler 
Efrâd-õ müstebdele: muvazzaf askerlik 
hizmetini bitiren ki iler 
Emr-i hayra: hayõrlõ emir 
Emvâc: dalgalar 
Emvât: ölüler 
Endâht: 1) atma , atõ , atõlma 2) silah atma, 
bo altma 
Erbâb-õ fütüvvet: cömertlik sahipleri, cömert 
kimseler 
Erbâb-õ yesâr: zengin varlõklõ kimseler 
Erbâb-õ mesâî: i in erbabõ  
Ervâh-õ mah ûre: ha ir günüde ruhlarõn 
toplanmasõ, mah er meydanõ, kõyamet 
Erzâk-õ mütenevvia: çe itli de i ik erzak 
Esbâb-õ mânia: zorlu a sebep olan eyler 
Eshâb-õ ticâret: ticaretle u ra anlar 
Eshâb-õ satvet: kuvvetli kimseler 
Eslâf: bir memurluk veya hizmette birinden önce 
bulunmu  olanlar, yerlerine geçilen kimseler 
Esâs-õ hamiyyet: milli onurun temeli 
E raf: eref ve itibar sahibi kimseler, ileri 
gelenler 
Etvâr-õ merdâne: mertçe tavõrlar 
Evkâf: Vakõflar Genel Müdürlü ü 
 
F 
Fâtiha-i muzafferiyyet: muzafferlik, üstünlük 
kazanma sözü 
Fâtih-i ittihâd: fethedenlerle birlikte, aynõ yolda 
olma 
Fâ‘ik: manevi olarak üstünde olan, fevkõnde 
bulunan 
Fazâil: insanda iyilik etmeye ve fenalõktan 
çekinmeye kar õ devamlõ ve de i mez istîdâtlar, 
güzel vasõflar erdemler 
Fâzilet-i nefs: iyi huylarla donanmõ , donatõlmõ  
Fâzilet-i senâ: övünülecek erdemler 
Fenâ-i âlem: fani, geçici dünya 
Fevâid-i teavün-i ta’dâd: yardõmla madan 
do an faydalar 
Feyz-i gazâ: kazanõlan sava  
Feyz-i istikbâl: gelece in verimlili i, gürlü ü 
Fürât: Fõrat suyu. 

Fütûr: 1)zayõflõk, gev eklik, bezginlik 2) keder, 
ümitsizlik 
Fütüvvet: 1) eski esnaf te kilatõ 2) yi itlik, 
gençlik, mertlik 3) cömertlik 
Füyûzât-õ müstakbele: gelecekte suyun 
verimlili i 
 
G 
Gâleyân-õ hamiyyet:  milli hislerin co masõ 
Gavr-õ nisyân: hakikatleri unutma  
Gayb: 1)gizli olan göze görünmeyen ey, kayõp 
2) belirsiz, bilinmeyen eyler 
Gayret-i mücessime: gayretli hale gelme, o 
biçimi alan  
Gayret-i hakperestâne: Allah a kõna u ra ma 
Gayyâ-õ cehîme: cehennem kuyusu 
Gazanferân-õ mühîb: arslancasõna heybetli, 
korkulan  
Gõnâ-õ kalb: kalp sõkõntõsõ  
Gi : yürek, kalp 
Gü âd: açma, açõlma, açõlõ  
Güzâr: geçme, geçi  
 
H 
Hâdisât-õ felâket: kötü. Felaket olaylar 
Hâdisât-õ sâbõka-i âlem: geçmi teki olaylar 
Hâ‘il: iki ey arasõnda veya bir ey önünde perde 
olan, mani olan, engel 
Hâk-i helâk: helak olan toprak, heyelan  
Hâkim-i âlem: dünyanõn hâkimi 
Hâlet-i mefhâret: iftihar duyulma, övünülme 
Hâl-i istigrâk: kendinden geçme, kendini 
kaybetme durumu 
Hâmil: ta õyan, götüren 
Hamiyyet: milli onur, haysiyet 
Hasaîl-i vatanperverâne: yurt severcesine 
huylar, hasretler 
Hasâis: bir yere, birine has olan keyfiyetler 
nitelikler 
Hasenât: iyilikler, iyi haller, hayõrlõ i ler 
Hâsõl: peyda olan, çõkan, türeyen, üreyen, biten 
Hâsõl-õ memleket: memlekette meydana gelen 
eyler 

Hâsõlat-õ sâfiye: masraf çõktõktan sonra kazanç 
olarak kalan hâsõlat, net kazanç  
Haslet-i aliyye-i askeriyye: do u tan asker 
karakterli 
Hasr-õ nefs: hayatõndan zaman ayõrma 
Havf: korku, korkma 
Hengâm: zaman, ça , sõra, vakit, mevsim 
Hey‘ât-õ hâzõra: ehir heyetleri 
Hey‘et-i celîle: büyük heyet 
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Hey‘et-i muhterem: saygõ de er heyet 
Hevâ-õ sükûn: huzur arzusu, iste i 
Hezâr-õ âferîn: binlerce aferin, te ekkür 
Hõfz: saklama, ezberleme, bellek, hafõza 
Hõfz-õ ikbâl: saadetin korunmasõ, muhafazasõ 
Hõfz-õ vatan: vatanõ koruma  
Hidmet-i fahriyye: övünülecek hizmet 
Hilâfet-i mukaddesât: mukaddes hilafet 
makamõ 
Himmet-i ihvân-õ sadâkat: sadakat, samimiyet 
ve gayretle çalõ maz 
Hirâsân: korkan, korkak 
Hisse-i mübâhât: övünme payõ 
Hitâb-õ merdâne: mertlikle söyleyi  
Hûn-õ hamiyyet: haysiyet ve onur için dökülen 
kan 
Hûn-õ pâk: temiz kan 
Husûsât-õ fenniyye: teknik konular, i ler 
Hükm-i er‘î: er’i hüküm, eriatõn kuralõ 
Hürmet-i ‘âzime: büyük saygõ duyma  
 
I-  
Itlak: salõverme, koyuverme  
Iyâl: bir kimsenin geçindirmek zorunda oldu u 
kimseler 
âne-i bahriyye: Bahriye te kilatõ için toplanan 

para 
âne-i icazkârî: emek harcayarak, herkesin 

yapamayaca õ gibi para toplama 
brâz: meydana çõkarma, gösterme 

Îcâr: 1)kiraya verme, verilme 2) kira parasõ 
clâl: 1)büyültme, saygõ gösterme, ikram 2) 

büyüklük, kuvvet ve kudret 
icrâ-õ hasenât: hayõrlõ i  ve iyilik yapma 
idâme-i hayât: hayatõn devamõ  
ifâ: yerine getirme, ödeme, bir i i yapma 
ifâde-i kusur: kusurlu anlatõm 
ifâ-õ vazife: görevi yerine getirme 
ifnâ: 1) yok etme 2) malõ yersiz sarf etme 
ihâle-i nazar: alõcõ gözle bakma 
ihâtâ:  1)bir eyin etrafõnõ çevirme, ku atma 2) 
tam kavrayõ , anlayõ  
ihdâ: bir (ahad’õn müennesi) 
ihlâf: yemin ettirme 
ihtilâf: ayrõlõk, uymayõ , uymama, anla mazlõk 
ihtiyâcât-õ zarûriyye: zorunlu ihtiyaç 
ihtizâz: titreme, deprenme, sõçrayõp oynama, 
sallanma 
ihyâ: 1) diriltme, diriltilme, canlandõrma 2) taze 
can verircesine iyilik 
ihzâr: hazõrlama, hazõr etme, huzura getirme 
ikad: yakma, yakõlma 

ikbâl: i lerin yolunda gitmesi; bahtlõ, saadetli, 
mutlu olma 
ikbâl-i vatan: vatanõn bekasõ, vatanõn mutlulu u  
ikdâmât: devamlõ, sürekli çalõ malar 
ikmâl: kemale erdirme, tamamlama, bitirme 
iktîsâb: kazanma, edinme 
iktîsâb-õ hayât: canlanma, dirilme, canlõlõk 
kazanma 
iktîsâb-õ sermâye-i mesûbat: Allah’õn verece i 
mükâfata nail olma 
iktizâ: 1) lazõm gelen, lazõm gelme 2) lazõm 
getirme, gerektirme 
i‘la: yükseltme, yükseltilme, yüceltme, an ve 
öhretini artõrma 

il‘âb-õ nâriyye: ate  oyunlarõ 
i‘lân-õ admâni: sevinç gösterisi 
i‘lâ-i ân: an ve öhretini artõrma  
ilka’: 1) bõrakma, bõrakõlma, terk etme 2) telkin 
etme 3) bir kusuru ba kasõna yükleme  
iltima‘: lem’alanma, parõldama  
imtidâd: uzama, uzanma: uzun süre 
imtidâd-õ zaman: uzama, i in uzamasõ, uzun 
sürme 
imtisâl: 1) icap edeni, gerekeni yapma; bir 
örne e göre hareket etme 2) alõnan emre boyun 
e me  
imtizâc-õ akvâm: farklõ milletten olanlarõ 
kayna tõrma, iyi geçindirme 
ind-i Allahiyye: Allah katõnda 
indifâî: püskürme ile ilgili, geri püskürtme 
inhizâm: hezimete u rama, bozulma, alt olma, 
yenilme 
in‘ikâs: 1)aks etme, bir yere çarpõp geri dönme 
2) ma lup olma 
n âd: 1) iir okuma, iir söyleme 2) manzum bir 

sözü ahengine göre okuma 
ntîkal: 1)bir yerden ba ka bir yere geçme, 

göçme 2) geçme, birinden di erine geçme 
inzâr: tehir etme, geciktirme. 
irâd: 1) getirme 2) söyleme 
irâe: gösterme, tayin etme 
irkâb: bindirme, bindirilme 
sâle: akõtma 

isâr: 1) ikram; bah i  2) cömertlikle verme 3) 
dökme, saçma, serpme  
isbât-õ iktidâr: gücünü kanõtlama 
ism-i celâl: büyük, ulu isim (Allah’õn adõ) 
istîâb: 1) içine alma, içine sõ ma 2) tutma 
kaplama 
istibdâl: de i me, de i tirilme 
istihkâr-õ mesâib: zor i leri felâketleri hor 
görme küçümseme 
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istisgâr-õ hayât: hayatõnõ hiçe sayma 
isti‘zâm-õ nâmûs: de erli, önemli nizam, de erli 
erdem  
i kâl-i muhîbe: i kal sebebiyle girilen zor 
durum 
itfâ: söndürme, söndürülme 
i‘tikâd: 1) dü ümlenip kalma, bir eye ba lanma 
2) inanma, gönülden tastik ederek inanma  
i‘tikâd-õ kâmil: tam inanç, inancõ oturmu  
i‘tikâd-õ mukaddes: mukaddes bilip ba lanma  
ittihâd: bir olma, birle me, aynõ fikirde olma 
izâle: giderme, giderilme, yok etme 
izhâr: gösterme, meydana çõkarma 
izzet: 1) de er, kõymet: yücelik 2) kuvvet, kudret 
3) hürmet, saygõ, ikram   
 
K 
Kâ‘be-i münâcât: bir arzunun gerçekle tirilmesi 
için ba vurulan makam 
Kâ‘be-i insâniyyet: insanlõ õn kâbesi 
kabiliyyât-õ füyûzât: verimli, faydalõ olma 
kabiliyeti ve becerisi 
kabristân-õ fenâ: fanilerin mezarõ 
kabr-i sükûn: huzurlu kabir 
kader inâs: kader bilen, anlayan 
kabza-i türâb: topra õn her karõ õ 
kâffe-i e ya: tüm e yalar 
kâffe-i hissiyât: tüm duygular, dü ünceler 
kâffe-i imtiyâzât: bütün izinler, tüm müsaadeler 
kâffe-i mahâsin: üstün vasõflar, meziyetler 
kâffe-i mezâyâ: bütün vasõflar, tüm meziyetler 
kâfil: kefalet eden, üstüne alan, ödeyen, kefil 
Kal‘a-i Sultâniye: Fatih Sultan Mehmet’in 
Çanakkale Bo azõ’nõn Anadolu yakasõnda 
yaptõrdõ õ kalenin adõ, Çanakkale 
Kalem-i hamiyyet: haysiyet sahibi olma 
kalîl-i mücâhidin: az sayõda mücahidler 
kârgir-i tünel: ta tan yapõlmõ  tünel 
kasr: kõsa kesme, kõsaltma 
kaviyy: güçlü, sa lam 
kaviyy-i hayâliyye: güçlü hayaller, güvenilir 
hayaller 
kaviyy-i ekîme: çok dayanõklõ 
kavl-õ mütecellidâne: yi itlikle söylenen söz 
kedd-i tûbâ-õ zîbâ: a aç süsleme çabasõ 
Kefen bedû -i ehâdet: kefeni omzunda ehitler 
kemâlât-õ insâniye: insaniyetin en üst mertebesi 
kemâl-i evk: sevincin doru una ula mak 
kemâl-i teslîmiyyet: tam bir teslimiyetle 
kemâl-i ulviyyet: en büyük en yüce 
kemâlnümâ: de er gösteren, bildiren 
kerâmet-i irfân: fevkalade kültürlü 

kesb-i iddet: serlik kazanma 
kevser-i rîz-i necât: kurtulu  saçan çe me, 
kurtulu  dökülen yer 
Kõble-i münâcât. Allah’a dua etme 
kõrâat: okuma; devamlõ ve düzgün okuma 
kõsm-õ mübahât: övünme faslõ 
kõyâm: 1) kalkma, aya a kalkma, ayakta durma 
2) bir i e kalkõ ma 3) ayaklanma 
Kifâyet-i âlemiyye: iktidarlõ, yeterli 
kîse-i hamiyyet: haysiyet ve onur kesesi 
kurûn-õ evvelî: önceden, önceki zamanlarda, 
daha önceleri, geçmi  asõrlar 
Kuvve-i sâmia: i itme kuvveti 
Kuvvet-i ihsân: kuvvet verme 
kuvâ-õ mecmûa-i âlem: dünyayõ bir araya 
getirme kuvveti 
Kuvvet-i evket: büyük kuvvet 
küng: önceleri suyun gelmesini sa lamak için 
ta  veya tu ladan yapõlan sistem 
 
L 
Lâ‘l-õ bedeh ân: bedeh ân yakutu 
Lerzân: titrek, titreyen 
Levha-i celîle: büyük levha 
Levha-i mübareke: mübarek levha 
Leha-i ulviyye-i zafer: yüce, ulu bir zafer 
kazanma 
Lisân-õ âlemü‘l yevm: dünyanõn konu tu u 
günlük, zamane dili 
Lisân-õ hâl: insanõn, yüzünün hareketlerinden, 
duru undan anla õlan ey 
Lîyâkat: 1) layõk olma, de erlilik, yararlõlõk 2) 
iktidar, hüner, fazilet 
 
M 
Maadâ: -den ba ka 
Ma‘dûm: yok olan, mevcut olmayan 
Magrib-i Aksâ: Fas, Merâke  
Mahz: su katõlmamõ , halis, kendi gibi 
Mazen-i satvet-i gü âd: açõlmasõ güç mahzen 
(gibi) 
Mahsûl-õ ehâmet: zekâ, akõl, cesaret ve yi itlik 
ürünü 
Maiyyet-i efrâd: birlikte olanlar, 
beraberindekiler 
Mâ et-i kanâatkârane: ya am eklinde razõ 
olmu  
Makâbir-i ühedâ: ehitlerin mezarlarõ 
Masad-õ mukaddese: kutsal amaç, kutsal görev 
Mâni‘-i me y: yürümeye, ilerlemeye engel 
Mart-õ rûmî: Rumi takvime göre Mart ayõ 
Masnû‘: 1) sanatla yapõlmõ  2) sahte, düzmece 
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Matâf-õ ihtirâm: saygõyla, hürmetle ziyaret 
edilecek yer 
Mâye: 1) asõl, maya ve lüzumlu madde, asõl 2) 
para, mal 3) iktidar, güç 4) bilgi 
Mâye-i icrâ-õ beden: bedenin asõl gücü 
Mâye-i hayât: hayat özü, asõl hayat 
Mazhar-õ tecelliyât: Allah’õn lütfuna nail ve 
layõk olma 
Meâsir: güzel eserler, ni anlar, izler 
Meâsir-i bediâ: be enilen takdir edilen eser 
Meâsir-i celâdet: yi itlik, kahramanlõk eserleri 
Measir-i celîle: büyük, ulu eserler 
Measir-i cemîle: ho a giden eserler 
Measir-i kemâlât: ahlaki olgunlukla ilgili 
eserler, ahlaki olgunlu u gösteren eserler 
Measir-i ecâat: yi itlik, yüreklilik namõna 
bõrakõlan iz, eser 
Meblâ -õ cüz‘iyye: az miktarda olan 
Medâr-õ zînet-i kemâl: en de erli kõlma, de er 
katma 
Meddâh: daha pek çok metheden 
Medâr-õ imtîyâz-õ be eriyyet: insanlõ õn 
övgüsüne layõk, sebep 
Medîha-i iftihâr: iftihar etme sebebi 
Medine-i ta‘zîm: saygõ ve ikram ehri 
Mefâhir-i kahramani: iftihar edinilecek olan 
kahraman 
Mefâhir-i evket: iftihar edilecek büyük i ler 
Meftûr: 1)fõtretlenmi , yaratõlmõ  2) tabîî, cibillî 
Mehâlik: helak olacak yerler, tehlikeli yerler 
veya i ler 
Mehâsin-i kâmile: güzelliklerin en son 
mertebesi 
Mekârih: tiksinilecek eyler, dertler, sõkõntõlar 
Mekârim: keremler, cömertlikler, el açõklõklar, 
iyi ahlaklar 
Mekteb-i âlî: büyük okul 
Me‘lûf: ülfet edinilmi , alõ õlmõ , alõ mõ , huy 
edilmi   
Me‘mûl: emel edinilen, ümit olunan, umulan, 
beklenen 
Menâkõb-õ merdâne: övünülecek vasõflõ mert 
Menba‘-õ füyûzât: menbadan ta an su 
Merâkib-i bahriyye: vapurlar, gemiler, kayõklar 
gibi deniz nakil vasõtalarõ 
Merâsim-i mahsûsa-i askeriyye: askere özgü 
tören, askerler için yapõlan kar õlama töreni 
Merdân-õ zafer iâr: daima zafer kazanmõ , 
üstün gelmi  mertler 
Mertebe-i tevâtür: yayõlma derecesine ula mõ  
Meslek-i mücahidâne: mücahit, sava çõ olana 
yakõ an melek 

Meserrât-õ kalbiyye: en gönül 
Meslek-i ulvî: yüce meslek, yüce görev 
Mestûr: satõrlanmõ , yazõlmõ , çizilmi  
Me hûd: gözle görülmü , görünen 
Me y-i âli-i mâ: suda yürüye bilmek gibi 
(büyüklük) 
Mevlevihâne: Mevlevi tekkesi 
Mevki‘-i müzâyede: müzayede yeri 
Mevt-i hâil: korkunç ölüm 
Meydân-õ mücâhede: meydan sava õ 
Meydân-õ müzâyede: müzayede yapõlan yer 
Mezâr-õ ma‘nevi: manevi önemi olan mezar, 
kabir. Manevi önemi olalan ziyaret yeri 
Mezâr-õ sükûn: rahat, huzurlu mezar 
Mezellet-i istîlâ: yoksulla ma, yoksullu un 
gelmesi 
Meziyyet-i himmet: gayret etme, çalõ abilme 
becerisi 
Mezkûr: zikrolunmu , adõ geçmi , anõlmõ  
Mihrâb: 1) camilerde, mescidlerde, yönelinen 
taraftaki duvarda bulunan ve imamlõk edene 
eyrõlmõ  yer 2) ümit ba lanan yer 
Mihrâb-õ cihâd: cihat yapõlan, ümit ba lanan 
yer 
Mikyâs-õ mürüvvet: mürüvvet ölçüsü 
Misâl-i hazîn: hazin bir örnek 
Mîzâb-õ himmet: suyolu için gösterilen gayret 
Muâmelat-õ kerîmâne: cömertçe yapõlan i ler 
Mu‘cîzât-õ vekayi‘: meydana gelen mucizeler 
Muhâfõz-õ âliü‘l-vatan: büyük vatanõn bekçileri 
Muhâfaza-i evket: güçlü muhafaza 
Mukadder: 1) takdir olunmu , kõymeti bilinmi ; 
kadri, de eri bilinmi  2) yazõlõ, alõnda yazõlõ 
Mukavemet: kar õ durma, dayanma, kar õ 
koyma, direnme 
Mûmâileyh: ima edilen, adõ geçen, yukarõda 
anõlan (adam) 
Mu tî: bir avuç, bir avuçluk, bir avucun 
alabilece i kadar 
Mutasarrõf-õ esbâh: daha önceki mutasarrõf 
Mübâhât: övünme 
Mübârizân: dövü e, güre e kalkõ anlar 
Mübeccel: yüceltilmi , saygõ gösterilmi , yüce, 
ulu 
Mübe irât-õ mukaddese: kutsal alamet, hayõrlõ 
alamet 
Mübrem: kaçõnõlmaz, vazgeçilmez, önlenemez 
Mücâhidîn: mücahitler; din dü manlarõyla 
sava anlar 
Mücâhidîn-i Arab: Arap mücahitler, sava çõlar 
Mücâhidîn-i evvel: önceki mücahitler 
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Mücehhez: techiz olunmu , donanmõ , 
donatõlmõ , hazõrlanmõ  
Müddeî-i umûmî: savcõ, umumi haklar adõna 
dava açan hâkim 
Müesser: kendisine bir ey tesir etmi  olan  
Mühîb: 1) heybetli, korkunç, korkutan 2) 
tehlikeli 
Mühr-i dirah ân: parlayan mühür 
Mükâ‘ab: mikap, küp 
Münevverü‘l-fikâr: aydõn fikirli, aydõn olan  
Müntehib: intihâb eden, ya ma eden, çapul 
eden, talanlayan, ya macõ, talancõ 
Mürtefî‘: irtifa eden, yükselen, yükselmi , 
yüksek, yüce 
Müsâbaka-i hamiyyet: haysiyet müsabakasõ, 
onur sava õ 
Müstesnî. 1) istisna edilen, kuraldõ õ bõrakõlan, 
bõrakõlmõ  2) üstün 3) benzerlerinden baskõn 4) 
ayrõ tutulan 
Müstakbele: gelecektekiler 
Mütallik: 1) asõlõ, ba lõ 2) ilgili, ili i i olan 
Mütehallik: ahlak peyda eden, yeni huy kazanan 
Mü tâk: i tiyaklõ, özleyen, görece i gelen, can 
atan 
Mütefâvitü‘l mikdâr: miktarlarõ farklõ, çe itli 
miktarlarda 
Mütemâyiz: 1) temâyuz eden, sivrilen, kendini 
gösteren 2) sâniye rütbesinin birinci sõnõfõ 
Mütenâsip: münasip, uygun olan, her bakõmdan 
birbirine uygun, denk 
Müzâyede: artõrma, açõk artõrma  
 
N 
Nakd-õ mevcûd: elde bulunan para 
Nak : resim 
Nânpâre: 1)ekmek parçasõ, bir lokma ekmek 2) 
geçime yarayan i , memurluk 
Nâr-õ mühîb-i müsîbet: ate li ve tehlikeli 
hastalõk 
Nâ ide: iir okuyan, söyleyen ve yazan 
Nazar-õ endâz: bakõ  atma 
Necât: kurtulma, kurtulu  
Necl-i muhterem: muhterem o ul 
Nefer:  1) rütbesi olmayan asker, er 2) bir adam, 
tek ki i 
Neshe-i tenzîl: a a õ çekerek, hükümsüz 
bõrakma 
Ne ‘e-i evvel: eski ne e, eski mutluluk 
Nevresîdegân: yeni yeti mi ler, yeni 
olgunla maya ba lamõ  olanlar, gençler 
Nezîr: birini do ru yola sokmak için gözda õ 
vererek korkutma 

Nidâ: 1) ça õrma, ba õrma, seslenme 2) ses 
verme 
Ni‘met-i asâyi -i cihân: dünyanõn mutlulu unu 
ve düzenini sa lama 
Ni‘met-i refâhiyyet: ihsan ve iyilikte bolluk 
Ni‘met inâs: iyilikbilir 
Nisyân: unutma 
Nizâmet-i askeriyye: askeri nizam, disiplin 
Nokta-i fütûhât: fetihlere ba lanan yer, nokta 
Nutk-õ âtî: gelece e dair kelamda bulunma 
Nutk-õ mütecellidâne: kahramanca sesleni  
Nûr-õ mübîn: Hz. Muhammed’in nurâniyeti 
 
P 
Pâydâr: iyice yerle mi , sa lam, devamlõ, 
sürekli 
Penâh: sõ õnma, sõ õnacak yer 
Pence-i ecel: ecel pençesi 
Pesendâne: be enecek yolda  
Pi gâh: ön taraf, ileri taraf 
Pî vâyân-õ erbâb-õ hamiyyet: ba kanlar 
grubundan olan 
 
R 
Rengîn: 1) renkli, parlak renkli; boyalõ 2) güzel, 
latif, ho  
Revân: yürüyen, giden, akan, su gibi akõp giden 
(söz) 
Revnâk: parlak, parlaklõk, güzellik, tazelik, süs 
Revolver: bir tür küçük silah 
Ric‘at: 1) geri dönme 2) gerileme, çekilme 
Riyâset-i evvelâ: ilk ba kan, ilk reis 
Riyâset-i sâniye: ikinci derecede ba kan 
Rücû: 1) dönme, geri dönme 2) cayma, 
sözünden dönme, sözünü geri alma 
Rûnümâ: yüz gösteren, meydana çõkan  
Rüstemâne: ran’õn ünlü pehlivanõ Rüstem gibi, 
pehlivancasõna 
 
S 
Saâdet-i âlem: dünyanõn düzeni mutlulu u 
Saâdet-i ictimâiyye: toplumsal huzur 
Saâdet-i enâme: tüm mahlûklarõn mutlulu u 
Sad-õ âferîn: yüz kere aferin  
Sadr: 1) her eyin önü, ba õ, ilerisi, en yukarõ, en 
ba  2) yürek 3) gö üs 
Sadr-õ slâm: slam dinin ba õnda bulunan, 
halife 
Sahâif-i tevârih: tarihin sayfalarõ 
Sahâ-i tecelliyât: meydana çõkmõ  
Sâhib-i hayât-i bedel: hayat sahibi olan  



151 

Sâhib-i evket: büyüklük, heybet sahibi, 
heybetli 
Sâhil-i letâfet: güzel ho  sahil, deniz kenarõ 
Sahâif-i matbûât: kitaplarõn sayfalarõ 
Salâbet: 1) peklik, katõlõk, sa lamlõk 2) manevi 
kuvvet, dayanma 
Salntanât-õ kadîme: köklü, daimi saltana 
Sanîhân-õ asker: askerin fikri 
Sâye: gölge 
Sath-õ deryâ: denizin yüzü  
Secâyâ-õ kader inâs: kader bilir kimseler ve o 
karakterde olma 
Secâyâ-õ muhassine: güzel huylar 
Sefâin-i harbiyye: harp gemileri 
Sefîne-i nûh: Nuhun gemisi 
Selsebîl-i himmet: çalõ arak elde edilen tatlõ su 
Semâhatkâr: eli açõk, cömert 
Senâ: övme, övü  
Senâhân: (birini) öven metheden  
Serâi-i tabiyyat: tabiyatõn sõrlarõ, tabiyyatõn evi 
Serâpâ: ba tan aya a kadar, ba tanba a, bütün, 
hep 
Serâpâ-i mehâbet-i mücesseme: heybetli bir 
ekle bürünme 

Serfür-i bedre-i itaât: çaresiz kalarak boyun 
e me, itaat etme 
Serîr-i ihti âm: ha metli taht 
Serîr-i revân-õ celâdet: yi itlerin yata õ 
Seyf-i hamiyyet: onur kõlõcõ 
Seyf-i sârim-i celâdet: keskin kõlõçlõ yi itler 
Seyf-i ecâat: kudretli, yi it kõlõçlar 
Seyrân: 1) gezinme 2) bakõp seyretme 
Seyyâle-i nûrânî: nurlu õ õk gibi akan  
Sõyânet: koruma, korunma 
Silsile-i vekayi‘-i ‘âlem: artarda meydana gelen 
dünya olaylarõ, dünya olaylarõ 
Simân: semizler, besiler, ya lõlar 
Simât: ni an, alamet, damga, iz 
Sipahsâlâr: askerlerin en büyü ü 
Sîrâb: 1)suya kanmõ  2) taze, körpe 
Sirâyet: geçme, bula ma; yayõlma, da õlma 
Sülâfe-i nû an-õ ehâdet: ehadetin tatlõ erbeti 
Sürûr-õ ‘azîm: büyük sevinç 
Sütûn-õ nûrânî: nurlu, õ õklõ direk 
 

 
âhrâh: 1)büyük, i lek yol, anayol 2) a õrõlmasõ 

mümkün olmayan 
âhrâh-õ münevver: aydõnlatõlmõ  yol 
âhrâh-õ necât: geri dönecek, kurtulunulacak 

yol      
ark: do u 

ark-õ imâlî: kuzeydo u  
ân-õ mevcûdiyyet: anlõ 
ân-õ sahâvet: cömeretlikte anõ, öhreti olma 
âyân-õ ihtirâm: saygõ de er 
ecî: cesur, yürekli yi it 
ehâdet: 1) ahitlik, ahitli etme, tanõklõk 2) bir 
eyin do rulu una inanma 3) dalalet, i aret, 

alamet 
ehâmet: zekâ ve akõllõkla beraber olan cesaret, 

yi itlik 
evket: büyüklük, heybet 
evket-i te‘sis: büyüklük, heybetlilik kurmu  

olan  
iâr:  1) alamet, i aret, iz 2) ayõrõcõ i aret, ayõrt 

edici 
iâr-õ iclâl: büyüklük, kudretli olma i areti 
itâb: acele, sürat, çabukluk 
öhret-i celâdet: kahramanlõkla tanõnan 
uûn-õ kâinât: dünya i ler 
ühedâ-õ hamiyyet: haysiyetli, onurlu ehitler 
ühedâ-õ hakperest: hakperest ehitler 
ühedâ-õ zevî‘l-hayât: ölümsüz, canlõ olarak 

dü ünülen ehitler 
T 
Ta‘alluk: 1) asõlõ olma, asõlma 2) ili i i ilgisi 
olmak 
Tâbut-õ izmihlâl: tabutun yok olup gitmesi 
Ta‘dâd: 1) sayma, sayõ 2) birer söyleme, sayõp 
dökme 
Tahâret-i kalb: kalp temizli i, kalbin 
temizlenmesi 
Taharrî-i hayrâne: hayranlõkla aramak 
Tahcîr: bir yere ta  koyma, yõ ma 
Tahkim-i bünyân-õ saltanat: saltanat binasõnõ 
sa lamla tõrma 
Taht-õ revân-õ bahrî: deniz vakil vasõtasõ 
Tahtgâh-õ evket: büyük ba ehir  
Tahliye-i nefs: can çõkmasõ , ölme 
Tâk-õ zafer: tarihi bir hadiseyi, zaferi anmak 
veya gelecek olan büyük bir kimseyi kar õlamak 
için kurulan kemerli yapõ 
Takdîs: 1) mukaddesle tirme, kutsalla tõrma, 
kutsal bilme 2) Allah’a ükretme 3) ululama, 
büyük saygõ gösterme 
Târîh-i âlem: dünya tarih 
Tasavvurât: 1) tasavvurlar, zihinde 
ekillenenler, kurulanlar 2) göz önüne getirilenler 

Tasvir-i mefâhir: övünülecek eylerin 
anlatõlmasõ 
Tatyîb-i hâtõr: gönlünü alma, gönlünü ho  etme 
Ta‘vîk: 1)oyalandõrma, geciktirme 2) alõkoyma 
3) tutuklu halinde bekleme 
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Tayy-õ zemân: zamanõ atlarcasõna geçme, çok 
kõsa zamanda 
Tebcîl: ululama, a õrlama 
Tebcîl-i nâm: ulu isim, ulu nam 
Teberru‘: ba õ , ba õ lama 
Tebyîn: meydana çõkarma, belli etme; açõktan 
açõ a anlatma   
Tebyîn-i hakîkat: hakikatlerin ortaya çõkmasõ  
Tecârib-i bahriyye: donanma ve deniz 
tecrübeleri 
Tecessüm: 1) cisimlenme, görünme, belirme 2) 
göz önüne gelme 
Tefrî ât: 1) dö emeler, yaymalar 2) ev e yasõnõ 
düzenlemeler 
Tekrimât: saygõ göstermeler, ululamalar 
Temâ â: bakõp seyretme, gezme 
Tenvîr: õ õklandõrma, aydõnlandõrma 
Te‘sir-i ân-õ garîbân: hüzünlü ak amõn 
etykisiyle 
Te kîl-i kuvvet: kuvvetin sa lanmasõ, kuvvet 
getirmek 
Te rîn-i evvel: ekim ayõ 
Te yî: selametle u urlama 
Tevâbi‘-i celâdet: bahadõr, kahraman insanlar 
Tevakkuf: 1) ba lõm olma, 2) durma 
Tevcîh-i nazar: bakõp, anlam verme 
Tevdî‘: 1) bõrakma, emanet etme 2) vedala ma 
Teveccüh: 1) çevrilme, yönelme, do rulma 2) 
bir yere do ru hareket etme 
 Tezkiye-i vicdân: vicdanõn temizlenmesi, 
vicdan temizli i 
Tezyîn: zinetlendirme, süsleme, süslenme 
Tezyîn-i nefs: hayatõna de er katma 
Tin: incir 
Türbe-i ihtirâm: saygõ de er türbe 
 
U-Ü 
Ucbe-i târîh-i âlem: tarihin a õlavcak, garip 
olaylarõ 
Uhde: 1) söz verme, bir i i üzerine alma 2) 
vazife, birinin üzerinde bulunan i  
Uhuvvet-i inâniyye: insanlõ õn karde li i 
Uhuvvet-i kõrâathâne: kerde lik, dostluk 
kõraathanesi 
Ulviyyet: yükseklik, yücelik, büyüklük 
Ulviyyet-i sarfe: yüce, ulu bir çaba, ulviyet 
sarfetme  
Umûr-i hayriyye: hayõrlõ i ler 
Uzmâ: çok büyük dert 
Ümîd-i mücessem-i ehâmet: ümitlerin 
yi itlere ba lanmasõ 
Ümîd-i necât: kurtulul çaresi, ümidi. Çõkõ  yolu 

Ünvân-õ mübeccel: saygõn, yüce unvan 
Üstühânpâre: kemik parçasõ 
 
V 
Vak‘a-i celâdet: büyük olaylar 
Vakar: 1) a õr ba lõlõk, temkinlilik 2) marur 
Vakâyi‘-i ‘azîme: büyük olaylar 
Vakf-õ nefs: canõnõ adama 
Vâris-i halse-i mürüvvet: huy mirasçõsõ, 
atalarõndan devralõnan huylar 
Vâris-i ecâat: güçlü yi it varis 
Vâsõta-i intisâr: öksürmeye, aksõrmaya sebep 
olan (hastalõk) 
Vâsõta-i kerâmet: keramet vasõtasõ 
Vâsõta-i satvet: güçlü bir vasõta 
Vatan-õ asliyye: esas vatan 
Vaz‘: koyma, konulma 
Vefret-i iktidâr: güçlü, çok güçlü, sa lam 
iktidarõ olan  
Vekâyi‘-i âtiye: isyan vakalarõ 
Velev: olsa da, bile, hatta, isterse 
Vesâit-i nakliyât: ula tõran götüren araçlar, nakil 
vasõtalarõ 
 Vezâif-i ihtirâmiyye: saygõ ve hürmetle hizmet 
etme 
Vezâif-i mukaddese-i askeriyye: askerlerin 
kutsal görevi 
Vicdân-õ selim: temiz vicdanlõ, iyi yürekli 
Vukuât-õ hâfõza: hatõrlanacak olaylar 
 
Y 
Yâd: hatõrlama, anma 
Yâdigâr-õ ömür: ya am boyu hatõrlanacak olan  
Yâr: dost, sevgili, ahbap, tanõdõk 
Yârân-õ celâdet: güçlü, heybetli dostlar 
Yed: 1) el 2) kuvvet, kudret, güç 3) yardõm 4) 
vasõta 5) mülk 
Yed-i gâlebe: galip gelenler 
Yed-i ihtirâm: saygõ duyulan güç kudret  
yed-i zîyânkâr-õ zaman: zamanõn ziyan eden 
gücü 
yer-i azâmet: büyük, önemli yer, kutsal mevki 
 
Z 

Zebân: dil, lisan 



EK-1 

YAZARLAR Ç N GEREKL  B LG LER 

1.Çanakkale Sava larõ genel tarihi yanõsõra, Çanakkale’nin zengin kültür 
ve tarihiyle ilgili çalõ malar yayõmlanabilir. Makaleler Türkçe veya ngilizce 
olabilir. Yayõmlanmasõ istenen makaleler üç kopya halinde a a õdaki adrese 
gönderilmelidir: 

Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ (ÇATÜY) 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Atatürk ve Çanakkale Sava larõ Ara tõrmalarõ Merkezi 17100 Çanakkale 
Dergiye gönderilen makaleler ba ka bir yerde yayõmlanmamõ  veya 

yayõmlanmak üzere gönderilmemi  olmalõdõr. Yazarlar tarafõndan ortaya 
konulan görü ler sadece yazarlarõn görü lerini yansõtõr. Makaleler yayõmlanmak 
üzere kabul edildi i takdirde, bütün yayõn haklarõ ÇATÜY’E geçer. 

2. Makaleler ka õdõn bir yüzüne bir buçuk aralõkla yazõlmalõdõr. 
Ba lõklar ve alt ba lõklar kõsa olmalõdõr. Kaynaklar ayrõ bir sayfada yazõlmalõdõr. 
Makalenin ilk sayfasõnda u bilgiler olmalõdõr: (i) yazõnõn ba lõ õ; (ii) 
yazar(lar)õ; (iii) yazarlarõn ba lõ bulunduklarõ kurulu lar; (iv) En çok 200 
kelimelik Türkçe özet; (v) 1000 kelimelik ngilizce özet. Ayrõ bir sayfada 
yazarõn adõ, adresi, e-mail adresi, telefon ve faks numaralarõ belirtilmelidir. 
Türkçe metinlerde imlâ, Türk Dil Kurumu mla Kõlavuzu Geni letilmi  ve 
Gözden Geçirilmi  Yeni Baskõ (Ankara, 2000)’sõna uymalõdõr. 

3.Tablo ve ekillere ba lõk ve sõra numarasõ verilmelidir. Rakamlarda 
ondalõk kesirler nokta ile ayrõlmalõ, büyük rakamlarõn haneleri virgülle 
ayrõlmamalõdõr. Denklemlere sõra numarasõ verilmelidir. Sõra numarasõ parantez 
içinde ve sayfanõn sa  tarafõnda yer almalõdõr. 

4. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla de il, kaynakça ba lacõyla; 
yapõlmalõdõr. Kaynakça ba lacõyla belirtilen referanslarda yazar(lar)õn soyadõ, 
kayna õn yõlõ, sayfa numaralarõ yazõlmalõdõr. örnek (Anderson 2002 : 100) 
Kaynakçada dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaralarõ kesinlikle 
belirtilmelidir.  

5.Yayõma kabul edilen makaleler “Word” programõ ile yazõlmõ  
bilgisayar dosyasõnda, disket veya CD ile gönderilmelidir. 

 

 


