IFTIHAR MADALYASI
CEVRIYE ARTUK
2 Rebiülâh~r 1306 ve 24 Te~ rinisâni 1304 senesinde II. Abdülhamid'in Irade-i Seniyyesiyle ihdas edilmi~~olan bir madalyan~n
ad~d~ r. Bu Madalya Devlete sadakat, ~ecaat ve hamiyyet ile hizmet
etmi~~bulunanlara mükâfat olarak verilmektedir 1.
Madalya alt~n ve gümü~ten yap~lm~~t~r. Alt~n~~27,48 Gr. a~~rl~~~ nda, 30 mm. kutrunda ve binde 916 2/3 ayar~ndad~r.
Gümü~leri ise 17,1 o Gr. a~~rl~~~ nda, 30 mm. kutrunda ve
830 ayar~ndad~r.
Madalyan~n ön yüzünde: Güne~~ ~~~nlar~~aras~nda, II. Abdülhamid'in Tu~ras~~bulunmaktad~r. Bunun alt~nda Osmanl~~Imparatorlu~unun armas~~görülmektedir.
Madalyan~ n arka yüzünde ise: defne dallar~ ndan meydana
gelmi~~bir çelenk aras~nda bir bo~~saha b~rak~larak, Madalyan~n
verilece~i ~ahs~n ad~~ve tarihi buraya hak olunacakt~r (Resim ~~).
Madalyan~n Nizamnamesi 7 maddeden ibaret olup 3. Maddesi
gere~ince Padi~aha sadakat gösterenlerle ziraat ve sanat~ n ilerlemesine,
yang~n ve bula~~c~~hastal~ klar zuhurunda millet ve insaniyete faydal~~
hizmet eden Osmanl~~tabas~na verilece~i gibi yabanc~~tabaya da
ihsan edilece~i tasrih edilmi~ tir. Bu Madalya berat ile verilmekte idi.
Nizamnâmesinin 4. Maddesinde sözü edilen Iftihar Madalyas~~
berâtla beraber Padi~ah taraf~ndan verilecektir. Madalyan~ n verilebilmesi için, üstün ba~ar~s~~ile madalyay~~alma~a hak kazanm~~~oldu~u
Bab-~~Ali taraf~ ndan resmi tezkere ile Saray'a arz edilerek emir al~nmas~~gerekmektedir. Filhakika Tercüman-~~Hakikat gazetesi Sermürettibi Abdullah Efendi'nin mürettiplikteki meleke ve mahareti
ve resmi tebligat~n do~ru olarak tab'~~hususunda gösterdi~i ihtimam

Ba~vekâlet Ar~ivi Ni~ân ve Madalya Dosyas~ ; Meskükât-~~ ~âhâne Idaresi
Darphane-i Amire ~~336 Sene-i Maliyyesi Raporu, Istanbul 1921, s. 208 Vd.; Müterr~.mim, Istanbul Hilâl Matbaas~~1333, S. 97; Mehmed Zeki Pâk.al~n, Osmanl~~Tarih
Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü C. II, s. 38; Meydan - Larousse, C. 6. s. 223, Iftihar Madalyas~.
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ve gayreti dolay~siyle kendisine verilmi~~olan bu beratta ~öyle denilmektedir: (Vesika ~ )
Ni~an-1 ~erif-i Ali~an-~~Sami Mekan-1 Sultâni ve Tu~râ-yi Garrâ-yi Cil~ânistan-~~Hakani hükmü oldur ki:
Zat-~~ ~evketsimat-~~Padi~ahaneme vedia-y~~cenab-~~kibriya olan
s~nuf tab'a-y~~ ~ahanemin tezayid-i: servet ve saadet ve memalik-i mahrüsetül mesalik-i mülükânemin terakki-yi mamuriyeti ehass~~ âmal
meal-i istimâl-i mülükdarânem oldu~undan ziraat ve nanaat ve
hirfetin terakk~si yolunda ve mülk ve devlete ve bilcümle ebna'yi
be~ere nafi' surette ibraz-~~hidemat-~~makbule edenlerin avat~f-~~
mütemâyize-i ~ehryarâneme mazhariyetleri indimizde mültezim ve
rafi' yerlig-i belig-i Humayunum Tercüman-~~Hakikat Gazetesi
Sermürettibi olup mürettiplikteki meleke ve mahareti ve tebligat-~~
resmiyenin s~hhat-~~tab'~~emrinde ihtimam ve gayreti mü~ahede olunan
Abdullah Efendi'nin bu yolda ibraz-~~hidemat-~~müstahsene ve makbule edenlere tahsisen te'sis etti~im ~ftihar Madalyas~na nailiyyet
için nizam-~~mevzuu iktizas~nca me~ rut olan meziyyat ve evsaf~~haiz
idü~ü asariyle muhakkak ve müsellem olarak ~erefsad~r olan irade-i
mekarim-i mutade-i ~ehryarânem mucibince kendisine i~bu madalyan~n gümü~ten ma'mul bir k~t'as~~ita ve ihsan k~lmm~~~oldu~unu
mübeyyin i~bu berat-~~mekarim ikyat-~~Padi~ahanem tasdir ve ita,
olundu. Harrere fi yevmi el-tâsi' a~ere min ~ehr-i Cemaziyelahire
li sene ihda a~ ere ve selâse mie ve elf.
Be Makam-~~Mahruse-i Kostantiniyye 2
Iftihar Madalyasm~ n Nizamnâmesinin 5. maddesine göre, Madalyay~~hak etmi~~olan kimseler diledikleri zaman onu takmak hakk~na
malikdirler. Takma yeri gö~sün sol taraf~d~r.
Nizamnâmesinin 6. maddesine göre, mezkûr Madalya 2 k~s~mdan müte~ekkildir: ~ . k~smi yar~m gümü~~mecidiyye büyüklü~ünde
büyükce k~t'ada alt~ndan ve 2. k~sm~~ise o k~ t'ada gümü~ten yap~lm~~~
olup her ikisi k~rm~z~~ renkli kurdele ile as~ lacakt~r.
Nizamnâmesinin 7. maddesine göre, bu madalyadan çokca
yap~lmas~~ laz~m geldi~i takdirde yap~ m masraf~~Hazine-i Maliye'den, ara s~ ra verilecek olanlar~n yap~m masraf~~ise Hazine-i Hassa-i
~âhâne'den kar~~lanacakt~r.
2 Bu berât Emekli Tümgeneral Say~n Cevdet Çulpan'~ n pederlerine aittir.
Lutfettiklerinden dolay~~ kendilerine müte~ekkiriz.
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Mâbeyn-i Hülnayun Ba~ kitabetinden Sadarete yaz~lan bir tezkerede, Iftihar Madalyas~~Nizamnamesi Padi~ah taraf~ ndan incelendi~i ve önümüzdeki pazar gününde Meclis-i Mahsüs-u Vükelâda
mutalâa ve müzakere olunarak sonucun bir mazbata ile bildirilmesi
emr olunuyordu. Vesika 2 yi okuyacak olursak:
Mabeyn-i
Hümaye~n
Ba~kitabeti
Husüsiyye
Taraf-~~ E~ ref-i Hazret-i Padi~ ahiden bu kere ihdâs buyurulmu~~
olan Iftihar Madalyas~~Nizamnamesi manzur-u Ali-i Hazret-i tacdari
olup bir nushas~~leffen sub-u sâmi-i Sadaret penahilerine irsal k~l~nmasiyle bunun önümüzdeki pazar gününde Meclis-i Mahsûs-u Vükelada mutalâa ve müzakeresiyle keyfiyetin bâ mazbata arz atebe-i ulya
k~l~nmas~~mukteza-~~emr ü ferman-i Hazret-i Padi~ahlden bulunmu~~
ve zikrolunan madalyalardan iki bin k~tas~n~ n suret-i imali ve tesviye-i esman~~hakk~nda geçende ~ eref muteallik buyurulan irade-i
seniyye evvelce Hazine-i Hassa-i ~al~ âne Nezaret-i Celilesine tebli~~
k~hnm~~~olma~la olbabda emr ü fermân hazret-i veliyyül emrindir.
15 Reblülevvel sene 302 25 Kanünn~evvel sene 300

Bende-i
Ali R~za
Iftihar Madalyas~, Sanayi Madalyas~~makam~ nda verildi~i
zaman yar~s~~beyaz ve yar~s~~ k~rm~z~~kurdelesiyle ta'lik edilecektir 3 (Resim 2),
Genel olarak Iftihar Madalyas~~sahibinin ölümünde vereseye
intikal etmeyip Hükümete iade edilir 4. Bununla beraber Ba~vekâlet
Ar~ivi Umum Müdürlü~ünde bulundu~umuz bir vesikaya göre 17
Muharrem 1318 senesi Çetine Sefiri Erkan-~~Harbiye-i ~ahane Mirlivalarmdan Ahmet Fevzi Pa~a'n~n babas~~Mü~ir Arif Pa~ a merhumdan
kalan gümü~~Imtiyaz, atik gümü~~Girit, Karada~, Kars, Rusya
Muharebesi, Tahlisiyye ve atik ~ ftihar Madalyalarm~~ta'lik etmesi
için Saraydan ruhsat ald~~~na dair bir kay~ t mevcuttur 5.
Meskûkât-~~ ~âhâne idaresi, ayn~~rapor, s. 240; Müternmim, s. 97 Vd.;
4 Mesktikât-~~ ~âhâne idaresi, ayn~~rapor, S. 245Htimâyûn Defteri, s. 303.
5 Ba~vekâlet Ar~ ivi 3 Numaral~~ Ni~ân-~~
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