AKDEN~Z ADALARININ ELIMIZDEN ÇIKMAMASI
IÇIN HUSUSI MEKTUPLARINA GÖRE
NAMIK KEMAL'IN MÜCADELE ve IKAZLARI
FEVZ~YE A. TANSEL
Akdeniz adalar~ndan baz~lar~n~n Yunanistan'a ilhaki için ehernmiyetli ayaklanmalar önce Girid'de ba~göstermi~tir; bu sebeple
Kemal'in, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na ba~l~~ adalarda Yunan siyaseti
ile alakas~~1866'daki büyük Girid isyan~~ ile ba~lar. Bu tarihten 1884
y~l~na kadar Tasvir-i efkeir ve Hürriyet gazetesindeki makaleleri ile,
Ebüzziya Tevfik'e, Ahmed Midhat Efendi'ye, Sultan Abdülhamid'e
yollad~~~~hususi mektuplarla Girid Müslümanlar~~için halk~~ianeye
te~vik etmi~, H~ ristiyanlar'~n tasarruf iddias~nda olduklar~~Girid'den
Müslümanlar'~n hicretini, Girid Valisi Fotyadi Pa~a'n~ n Rum tarafdarl~~~~siyasetini önlemek için ikazlarda bulundu~u gibi, Girid Müslümanlar~'n~n bu yoldaki te~ebbüslerini de desteklemi~tir. Makalemizin birinci k~sm~nda, Kemal'in, Girid'in elden ç~kmamas~~ için
mücadele ve ikazlar~~üzerinde durduk.
Makalenin ikinci k~sm~nda, Kemal'in, Midilli Mutasarr~fl~~~~s~ras~nda, 1879 - 1884 y~llar~~aras~nda Midilli'nin Osmanl~~tabiiyetinden
ç~kmamas~~ için al~nacak tedbirlerden, islâhat hareketlerinden bahseden layihalar~na, Cezayir-i Bahr-i sefid Vilâyeti'ne ba~l~~di~er adalarda, mesela Sak~z, Rodos ve mülhakat~nda Müslümanlar'~n iskan~n~,
varidat~n art~r~lmas~n~~te'min maksadiyle Mâbeyn Ba~katibi'ne, Rodos
Mutasarr~f~~Agâh Efendi'ye yazd~~~~mektuplara yer verilmi~tir.
Kemal Rodos mutasarr~f~~ iken, 1884 - 87 tarihleri aras~nda
Rodos'da Müslüman nüfusunun gittikçe azald~~~ndan, Müslümanlar'~n
irtidad~ndan, halk~n dini ve fikri terbiye bak~m~ndan gerili~inden
do~acak tehlikeleri, al~nacak tedbirleri hususi mektuplar~~ile Sultan
Abdülhamid'e, Maarif Naz~rl~~~'na, Besim Bey'e, Sadr-~~.zam Said
Pa~a'ya, Dahiliye Naz~ r~'na arzetmi~, bunlar~n birço~u gözönüne
al~narak mektepler, camiler in~as~na, vergi kaçakç~l~~~= önlenmesine çal~~~lm~~ t~r. Sak~z Mutasarr~f~~ iken, 1887'de, bilhassa, vergi
kanunlar~ n~n Cezayir-i Bahr-i sefid adalar~ndaki hayat ~artlar~na
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art~k uymad~~~n~, bunlar~n de~i~tirilmesi hakk~nda ikazlar~na Bab-~~
ali'nin kay~dsiz kald~~~n~, Cezayir-i Bahr-i sefid Vilâyeti'ne ba~l~~her
yerde Yunanl~lar'~n, Rodos'ta, Yunan'a izafeten ~ngilizler'in fesat
ç~kard~~~n~, yer yer ayaklanmalar~n mevcudiyetini anlatmak maksadiyle devlet ileri gelenlerine yazd~~~~hususi mektuplara ise, makalenin üçüncü k~sm~nda yer vermi~~bulunuyoruz.
1.
NAMIK KEMAL'~N G~ R~ D'~N ELDEN ÇIKMAMASI ~Ç~N MÜCADELE
VE
~ KAZLARI
Nam~k Kemal'i, Akdeniz'de mevcut ve bugün elimizden ç~km~~~
bulunan adalar~m~ zdan, önce Girid mes'elesi alâkadar etmi~tir; bu
alâka onda, ~ 866'daki büyük Girid isyan~~ ile ba~lar. Yunanl~lar'~n,
1864'de yedi adan~n kendilerine verilmesi üzerine, Rumlar'la meskûn
bütün memleketlerin birle~tirilmesi ile büyük bir Yunanistan kurmay~~tasavvurlar~, bu sebeple Girid'i Türkiye tabiiyetinden kurtarmak için halk~~ te~vikleri neticesinde do~an isyan sonunda Girid
H~ristiyanlar~, Girid'in Yunanistan'a ilhak~n~~ilan etmi~lerdir. Sultan
Abdülaziz, bu hâdise üzerine 1867'de Sadr-~~azam Ali Pa~a'y~~Girid'e
göndererek, adan~n H~ristiyan ahalisine birçok imtiyazlar verildikten
sonra, muhtariyet arzusundan do~an ayaklanma muvakkat bir müddet için önlenmi~tir. Nam~k Kemal'in Girid hakk~ndaki ne~riyat~~
bu s~ rada, Avrupa'ya kaçmas~ndan üç ay kadar önce ba~lar.
1866'da, Muhbir gazetesinde ne~redilen bir yaz~~üzerine, büyük
ölçüde bir isyana sahne olan Girid için i~ne toplan~lma~a ba~lan~lm~~,
fakat Filip Efendi'nin, toplan~lan paran~n, yerine gönderilmesine hükümet vas~ta olursa, iâneden, lay~k olanlardan çok hükümet erkan~=
faydalanaca~~n~~ve kendisinin Girid'e gidip ihtiyac~~olanlara i~neyi
bizzat da~~taca~~n~~ilan~~neticesinde halk~n emniyeti, i~ne vermekteki
gayreti azalm~~t~r. ~~te Kemal böyle bir zamanda halk~~ yard~ma
te~vik maksad~~ile Te`dvün'u Al' el-ber ba~l~kl~~makalesini yazd~~1. Makalenin ne~rinden birkaç gün sonra Asmaalt~'nda tan~nm~~~tüccarlarBu makale Tasvir-i efkâr'dan naklen, müdafaa edilen fikirler tasvib olundu~undan Rfcznatne-i ceride-i havadis'te de nesredilmistir (Nu. 596, 2o ~ubat, 1867).
Tasvir-i efkds'dan kaydiyle Külliyat-t Kemal'cle de mevcuttur (Birinci tertib 3, Makaât-~~siyasiye ve Edebiye, Cli2 6, Istanbul, Mahmud Bey Matbaas~, 1327, S. 303 v.d.).
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dan dokuz ki~ilik bir i~ne heyeti te~ekkül etmi~, resmen i~ne toplan~lma~a ba~lan~lm~~t~ r. Kemal'in,
Ferydd-~~ehl-i hâcete imdâda sa'yedin,
Ey gayret-1 vatan çeken erbâb-~~iktiddr
Ehl-t vatan mahabbetidir gayret-1 vatan
Zannetmeyin ki toprak_içindir bu hibür.
k~t'as~~da yine bu münasebetle, halk~~iâneye te~vik için kaleme al~nm~~t~ r 2. 1867 May~s'~nda Avrupa'ya kaçt~ktan sonra da, Hürriyet
gazetesinde Girid Mes' elesi ve Rusya Politikas~~3, Yine Girid Mes' elesi
Tazelendi 4 adl~~makalelerine rastlar~z.
1878'de, Türk-Rus harbinden sonra Girid reayas~~tekrar ayaklannu~, büyük devletler Berlin Kongresi esnas~nda Giridliler'in ve
Yunanl~lar'~n isteklerini gözönüne alm~yarak ancak Berlin Muahedesi'nin yirmi üçüncü maddesinin ba~~na, "Devlet-i aliyye Girid ceziresinin 1868 senesi nizamnâme-i dahilisi, hakl~~görünecek tadilat~~ilave
ederek tamamiyle icra etmekli~i teahhüd eder" f~kras~~konulmu~tur;
müteakiben büyük devletler taraf~ndan bu va'din yerine getirilmesi
istenilrni~, "bunun üzerine, bu vazife ile Girid'e gönderilen Gazi
Ahmed Muhtar Pa~a ile *asiler aras~nda konsoloslar~n murakabesi
alt~nda ve bunlar~n Hanya'ya yak~n ikamet ettikleri Halepa'da müzakereler yap~larak 23 Birincite~rin, 1878'de bir mukavelenâme imzaland~. Buna göre, Girid valisi H~ristiyan olacak ve büyük devletlerin
muvafakati ile Bab-~~ali taraf~ndan be~~sene müddetle ta'yin olunacak,
k~rkdokuzu islam, otuzbini H~ristiyan olmak üzre seksen âzadan mürekkeb Umuml Meclis'in, kararlar~~sultan~n tasdikine iktiran etmek ~art~~
ile oldukça geni~~te~rii haklara sahip bulunacak ve hattâ bu meclis,
üçte iki ekseriyetle, Bab-~~ali'nin muvafakati olmasa da esas nizamnâmenin s~ rf mahalli i~lere ait maddelerini de~i~tirebilecekti. Bu
meclis senede k~rk gün ve nihayet altm~~~gün kadar toplanabilecekti.
Adan~n jandarma hey'etine H~ristiyanlar'dan da kabul olunacakt~.
2 Teni Tasvir-i efkâr, nu. 8, 7 Haziran, 1909. Bu k~t'a Sadeddin Nüzhet Ergun'un eserinde (Nam~k Kemal'in ~iirleri, ~stanbul, ink~lap Kitabevi 1941, s. 256)de
mevcuttur.
3 Hürriyet gazetesinde imzas~z ne~redilen (26 Eylül, 1869) bu makale, Külliyat-~~
Kemal'e de al~nm~~t~r (Makalât-~~siyasiye, birinci tertib 3, cüz 2, S. 158 v.d.). Ebüzziya Tevfik bu makalenin Ziya Pa~a'ya ait oldu~unu ileri sürer ( Mecmua-i Ebüzziya,
nu. 94, 5 Cemâda Il, 1329, S. 499: Makalât-z siy~zsiye-i Kemarde Miisamahat).
4 Hürriyet gazetesi, 7 Kânun~evvel, 1868; Külliyat-~~ Kemal, Birinci tertib 3,
s. 75 v.d.
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Varidat~n birk~sm~~mektep, hastahane, yol ve liman gibi umumi
menfaatlere ait i~lerin yap~lmas~na tahsis olunmu~tu." 5
Kemal, 23 Te~rinievvel, 1878'de Halepa Mukavelesi'nin akdolundu~u bu s~rada, Midilli'de bulunuyordu ve henüz Mutasarr~fl~k'a
ta'yin edilmemi~ti. Ebüzziya'ya gönderdi~i a~a~~daki mektubunu,
bura Mutasarr~fl~~~~esnas~nda yazm~~t~r. Mektubunu, Girid Umumi
Meclisi Müslüman âzalar~ndan Resmolu Dervi~~Efendi vas~tasiyle
göndermi~ tir. Herhalde, Girid'in Yunanistan'a ilhak~~ te~ebbüslerini
önlemek için Sultan Abdülhamid'e verilecek istidan~ n tasvibine çal~~~lmas~~ hususunda tedbir al~nmas~n~ , Ebüzziya Tevfik'e tavsiye
ediyor 6 :
Ebüzziya Tevf ik'e
14.x.1883
Birader,
râdet_ol günleri kim merci-i gayret biz _idik
Merd_idik, âdem_idik, cân-t hamiyyet biz_idik 7
Tasuir-i efkâr âlemleri gözümün önünde dola~~ yor. Kendimi bir kerre
daha dünyaya gelmi~~san~yorum. Girid'deki karde~lerimizin müsted'iyât~~var.
Saç~m~z~n, sakal~m~z~n rengi de~i~ti ise, mahiyetimiz de de~i~medi ya?..
Biz dururken hizmetlerinde kim bulunacak? Ar~~bakal~m. Hamiyyet-i islâmiyeleri mücerret olan Hac~~Ali Beyefendi hep elindedir. ~stid'alar~~halife-i
islâm efendimize takdim olunursa, maksadlar~n~ n husulünü kaviyyen ümid
ederim. Girid'in kurtulmas~ na velev zerre kadar hizmet edebilirsek, bizler
için, ömr fâni oldu~unu unutturacak kadar bir mefharet de~il midir? Girid
mebuslar~ndan ~u mektubumu getiren Dervi~~Efendi, rüesâs~ndand~r. Kendisi
ile güzel güzel konu~ursunuz. Te~ebbüsat~n~z~ n neticesini yazars~n, de~il mi?
Baki merdâne bir duâ-yi tevfik ile iktifa edelim 7 ...
2 Te~rinievvel, 99
Kemal
Cemal Tukin'in, Ba~vekâlet Ar~ivi'nden, yerli ve yabanc~~kaynaklardan
faydalanarak yazd~~~~ Girid maddesinde, bu hususta müfid bilgi verilmi~tir (Islâm
Ansiklopedisi, cüz 38).
6 Mektubun, bir ba~kas~n~n el yaz~s~ndan kopya edilen m~shas~~ Es'ad Çinar'dad~r ( Defter, s. 70). Kemal'in resmi ve hususi mektuplar~ndan birk~sm~ n~n kendi
veya bir ba~kas~n~n el yaz~siyle nüshalar~ , pek az Midilli'de, daha çok Rodos'ta
Tahrirat Kâtibi olarak yan~ nda çal~~an Baha Bey'dedir. Say~ n Es'at Ç~nar, Baha
Bey'in zevcesinde mevcut bu mektuplar~~istinsah etmi~tir. Bunlar~~tetkik ve ne~retmemize müsaade ettikleri için kendilerine müte~ekkiriz.
7 Bu beyte, Kemal'in ne~redilen ~iirleri aras~nda rastlam~~~ de~iliz.
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Kemal'in ayn~~tarihte Terceman-~~hakikat gazetesi sahibi Ahmed
Midhat Efendi'ye de, yine Dervi~~Efendi ile bir mektup yollad~~~n~~
görüyoruz. Ahmed Midhat'tan, Girid'e i~ne toplamak için yap~ lacak
ne~ riyata tevassutunu reca ediyor 8 :
Ahmed Midhat Efendi'ye
Mevlânâ-el muhterem,

14..x.1883

Sana Girid Müskimanlarfndan Dervi~~Efendi'yi gönderiyorum. Yirmibe~~sene evvel hepimizin gönlündeki hamiyyet ate~ini alevlendiren Girid
mes'elesi, yine bizlerden muktedir oldu~umuz kadar iâneye ihtiyaç gösteriyor. Sen âlem-i matbuatta iken, Giridliler'i kimseye muhtaç etmezsin... 9
Hele bu bâbta tavsiyeye hiç muhtaç de~ilsin; Allah muvaffak etsin! Bana
uzaktan yak~ndan bir hizmet dü~erse, mahvoluncaya kadar ifas~na müheyyay~m... Baki duâ karde~im...
2 Te~rinievvel, gg

Kemal

23 Birincite~rin, 1878'de Halepa'da imzalanan mukaveleye
göre, be~~sene için Girid'e ta'yin edilen H~ristiyan valinin, Fotyadi
Pa~a'n~n müddeti 1883'de dolmu~ tur. Kemal bu s~rada Ebüzziya
Tevfik'e yollad~~~~ 12 Kânun~sani, 1883 tarihli mektubunda Girid'i
yedi ba~l~~bir y~lana benzeterek, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun daima
buraya ait mes'elelerle kar~~la~t~~~n~~yaz~yor. Bu defa da, Fotyadi
Pa~a'n~n be~~sene valilik müddetinin sona ermesi ile H~ ristiyan ve
Müslümanlar için ayr~~ayr~~vali ta'yini hakk~nda münaka~alar ba~lam~~, bu mücadeleler günlük gazetelerin ba~l~ ca mevzuu olmu~tur.
Girid'in üçte biri H~ ristiyanlar'a, üçte ikisi Müslümanlar'a ait oldu~u
halde, adaya tasarruf iddias~nda olan H~ristiyanlar'd~r. Mektubundan
anla~~ld~~~ na göre Kemal, Fotyadi ve Sânih Pa~a'n~ n idaresizli~ini,
Müslümanlar'~n ne kadar mü~kül mevkide bulundu~unu, bunlar~n
Devlet-i aliyye'den ayr~ lmamak gayesi ile hicretini yüksek makamlara da muhtelif defa arzetmi~tir. Fotyadi Pa~a tekrar vali, Hamdi
Pa~a mü~avir olarak kald~~~~takdirde, Girid'in Yunanl~ lar'a teslim
edilmi~~demek oldu~u kanaatindedir. Mektubunun Sultan AbdülMektubun bir ba~kas~n~n el yaz~s~ndan kopya edilen nushas~~Es'at Ç~nar'.
dad~r (Defter, s. 7I).
9 Ahmet Midhat bu s~rada Takvim-i vakayi gazetesi ve Matbaa-i âmire Müdürü'dür.
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hamid'e takdimi için Ebüzziya'n~n tevassutunu isteyen Kemal, hükümetimizi, Girid'de Müslümanlar~~da memnun edecek ve buran~n
Yunanistan'a teslimini önliyebilecek tedbirler almas~~hususunda ikaza
çal~~maktad~r 10 :
Ebüzziya Tevf ik'e
12.1.1884
Birader,
Bilirsin ki din ve devlet dü~manlar~n~n bu memleketi" bat~rmak için
birinci te~ebbüsleri Girid üzerinde vuku bulmu~~ve bu te~ebbüsün birinci
te'siri, bizler gibi hamiyyet sahiplerine dokunmu~~idi. Bu Girid me'selesi,
ma'ruf olan yedi ba~l~~ejder gibi, bir ba~~~kesildikçe, yedi ba~~~daha ç~k~yor 12 .
Padi~aha seni ben takdim etmi~tim; bu mektubumu da sen padi~ah~ma 13
takdim et! Ikisi de padi~aha birer nevi hizmettir ". Bir hizmetin ikile~mesi
nevâfil namaz~~gibi Allah indinde bile makbul oluyor ". Girid Müslümanlar~~
ötedenberi pek ~st~rap içindedir. Evvelâ malümdur ki oradaki Müslümanlar,
adan~n tesarrufça nihayet üçte biri H~ristiyanlar'a ait olarak, üçte ikisi kendilerininin iken, yine emlak tesarrufu nam~~ile Girid'in H~ristiyan mal~~oldu~undan bahsediyorlar.
Saniyen ben, makamat-~~âl iyeye ma'ruzat-~~müteaddide ile bahs ve
beyan etmi~tim ki cezayir 16 ve Girid halk~~hiçbir vakit Yunanl~~olmak f ikrinde de~ildirler; yaln~z Fotyadi Pa~a gibi, Sânih Pa~a gibi me'murlar Girid
halk~n~~can~ndan bizar etmi~, Islâm tak~m~, devletten ayr~lmamak için muhaceretten ba~ka bir çare bulamam~~, H~ristiyan tak~m~~Yunan'a ilhak me'selesini devlete de~il, bizim me'murlara kar~~~bir vesile-i necat ittihaz eylemi~~17, arada bir me'sele-i düveliyye tehaddüs etmi~~sürünüp duruyor 18.
10 Mektubun asl~~ Y~ld~z evrak~~ aras~ndad~r ve Prof. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~~taraf~ndan ne~redilmi~tir ( Nam~k Kemal'in Abdülhamid'e Takdim Etti~i Arizalar
ile Ebüzziya Tevfik Bey'e rollad~~~~Bâzt Mektuplar, Belleten, Türk Tarih Kurumu
Bas~mevi, 1947, s. 282 v.d.); bu ne~irde mektubun ba~~nda, "Girid Müslümanlar~~
hakk~nda padi~aha takdim edilmek üzre Nam~k Kemal Bey taraf~ndan Ebüzziya
Bey'e gönderilmi~~bir mektup" kayd~~vard~r. Ayn~~mektup, Girid Mes'elesini Kurca!ayanlar ba~l~~~~ve Dr. Kâz~m imzasiyle izmir'de ç~kan Köylü gazetesinde, buradan
bas~lm~~t~r. Prof. Isnaklen reni Tasvir-i efkâr'da (Nu. 181, 30 Te~rinisani, 1909)
mail Hakk~~Uzunçar~~l~~ne~rini esas alarak Terzi Tasvir-i efklir bas~m~yle kar~~la~urmak suretiyle ne~ rediyoruz.
11 Kr~., mülkü
12 Kr~., yerine bir ba~~~daha ç~k~yor
13 Kr~., padi~aha
14 Kr~., bu
14 Kr~., olur
16 Kr~., Cezayir-i Bahr-i sefid
17 Kr~., etmi~~
18 Kr~., mes'ele-i düveliyye sürünüp duruyor
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Girid Müslümanlar~~ o hale gelmi~ tir ki vaktiyle memleketlerinde bey olan,
a~a olan biçareler, ~imdi buralarda 120 kuru~~ayl~k ile zabtiyelikte sürünüyor. Midilli'de bugün tefti~likte 12, zabtiyelikte istihdam olunan Girid Müslümanlar~~otuzdan 20 ziyadedir. Garb-Trablusu'nda bu mikdar~n onbe~-yirmi
kat~~ var; etrafa da da~~lm~~~olanlar dü~ ünülür ise, muhacirlerin nüfus-i
zükûru be~bini tecavüz eder ki adeta ufac~ k bir ordu demektir. Bu hale ise
her ~eyden ziyade Fotyadi Pa~a'n~ n valili~i sebep olmu~tur. Mubarek zat 30.000
kuru~~maa~~alacak, ana da Meclis-i Umumi'nin ekseriyeti ile muvaffak olacak,
Meclis-i umm-niye ise, dünyan~ n hiçbir yerinde görülmemi~~bir kaide-i garibe
ile yaln~z Yunanl~l~k 21 fikrinde bulunanlardan de~il, ekseriyet üzre resmen
Yunan'~~ tan~m~~~olan habislerden mürekkeb... Hülâsa 22, Pa~a mürtekib,
aza edebsiz, orada bulunan hey'et-i islâmiyye ise serveten, dirayeten edyan-~~
saireden olan hem~ehrilerine galib olmak hususunda 23 memalik-i padi~ahide
münferid iken, bir habisin saye-i ~eâmetinde mahvolup gitmektedir. Muhtac-~~izah de~ildir ki Giridliler'in —sa~l~ k ve selâmetle verilmemi~~olsa
idi— i'ta edilmi~~olan ferman~nda, "Oran~n valili~i H~ristiyanl~~a hasredilmi~tir" 24 irade buyuruldu~u halde, bir müslüman da gönderilebilir. Yaln~z,
yan~na h~ristiyandan bir mü~avir verilir; amma bu cihette baz~~mahzur
tasavvur olunabilir imi~, valinin H~ristiyan olmas~nda da öyle büyük bir
muhatara yoktur; fakat Fotyadi Pa~a vali, Hamid 2° Bey mü~avir olur ise,
o zaman Girid, bütün bütün Yunanistan'a teslim edilmi~~demek olur.
Biraz keyifsizirn. Mektubumu söyleyip de yaz~d~nyorum; ma'mafih
can~m da yan~yor. Öyle ümid ederim ki mülkün her cihât-i 27 icraat~na
muhit olan nazar-~~ hakim-i hazret-i padi~ahi," Girid'i dahi mevcut olan
seyyiat~ndan kurtar~r. Baki dua...
31 Kanun~evvel, 1299
Karde~in,
Kemal

Kemal, bundan bir hafta sonra Ebüzziya Tevfik'e yollad~~~~
tg. i . 1844 tarihli mektubunu yine Girid ile alâkal~~bir meseleye tahsis
etmi~tir: Girid'de ne~redilen Intibak gazetesi, bir k~tal vak'as~ndan
dolay~~zab~ta aleyhinde bir yaz~ya yer verdi~inden ta'til ve muharriri
tevkif olunmu~tur. Saltanat-~~seniyyenin hukuku bak~m~ ndan zararl~~
Kr~., müfetti~likte
Kr~., otuzdörtten
21 Kr~., Yunanilik
22 Kr~., ve hulasa
23 Kr~., hususunca
24 Kr~., hasredilmemi~tir (bu ifade t~rnak içerisinde de~ildir).
23 Kr~., ismin yeri noktalarla i~aret edilmi~tir. Girid Müste~ar~~ Hamid Bey,
Hanya hanedân~ndand~r (Süreyya Bey, Sicill-i osmani, ~stanbul Matbaa-i âmire,
1322, S. ro8).
26 Kr~., cihet
27 Kr~., muhit olan hükm-i hazret-i padi~ahi
16

217

486

FEVZ~YE A. TANSEL

yaz~larla inti~ar eden H~ristiyan gazetelerine kar~~~ise, mahalli hükilmet sükütu ihtiyar etmektedir. intibah'ta, Rum gazetelerinde bas~lan ve halk~~devlet aleyhine sevkeden f~kralar~n tercemelerine ra~men
Girid Valisi Fotyadi Pa~a'n~ n harekete geçmemesi de Rum politikas~na taraftarl~~~~gösterir. I~ te Kemal, Ebüzziya'ya gönderdi~i mektubunda bu mes'elelerden bahsederek, ondan Islâmlar'~n himayesi
için Sultan Abdülhamid'e vaziyeti arzetmesini reca etmi~tir28.
Bu mektuplar~n tarihinden iki ay kadar sonra Fotyadi Pa~a,
tekrar Girid Valili~i'ne getirilmi~, valilik müddeti tamamlanmas~na
ra~men tekrar ayn~~ vazifede b~rak~lm~~t~ r 29. 1884 Haziran'~nda
â~ar-i vakfiyye mes'elesinde kar~~la~t~~~~mü~küllerden dolay~~istifaya
karar vermi~, fakat bu iste~i tasvip olunmam~~t~r 30. Yine bu s~rada
ayn~~mes'ele yüzünden Girid'de Meclis-i umumi Islam azalar~mn bir
istid'a ile icabeden yüksek makamlara müracaat ettiklerini günlük
gazeteler vas~tasiyle ö~reniyoruz 31 ve Kemal'in mektuplannda1884'den, vefat~na kadar geçen dört y~l zarf~nda Girid ile alakal~~mes'elelere temas edilmemi~tir; bunun sebebi, bu arada Girid'de mühim
siyasi hâdiselerin bir müddet için sükf~net bulmas~d~r.
Sultan Abdülaziz'in hall'ini müteakip 3 Haziran, 1876'da Magosa
kalebendli~inden afvolunan Kemal, 20 Haziran'da Istanbul'a dönmü~tür 32 . Ayn~~ y~l~n 20 Eylürt~nde ~üray-1 devlet azal~~~na ta'yin
edilmi~~33, bir ara Kanun-1 esasi'nin tanziminde de çal~~m~~t~r 34.
Abdülhamid devrinde, aleyhinde tertib olunan bir jurnal üzerine ve
Midhat Pa~a'ya taraftarl~~~~yüzünden 12 ~ubat, 1877'de tevkif olundu~unu görüyoruz. Muhakemesi, ~~o Temmuz, 1877'de neticelenmi~~33,
28 Bu mektup Y~ld~z evrak~ndan naklen Prof. ~smail Hakk~~ Uzunçar~~ l~~ taraf~ndan ne~redilmi~tir (Ayn~~makale, Belleten, s. 284).
23 Ceride-i havadis, nu. 5613, 7 Mart, 1884.
30 Ayn~~gazete, nu. 5690, 4 Haziran, 1884.
31 Ayn~~gazete, nu. 5694, 8 Haziran, 1884; istid'a metni de ne~redilmi~tir.
32 Naz~m Pa~a, Bir Devrin Tarihi, Cumhuriyet gazetesi, nu. 2800, 22 ~ubat,
1932. Ceride-i havadis, nu. 3100, 13 Cemâdâ 1, 1293-5 Haziran, 1876. Telgraf,
Kemal'in Türk Tarih Kurumu'ndaki mektuplar~~ aras~ndad~r.
33 Ceride-i havadis, nu. 3192, ~~Ramazan, 1293-20 Eylül, 1876.
34 Naz~m Pa~a, Bir Devrin Tarihi, Cumhuriyet gazetesi, nu. 2792, 2793, 14 ve
15 ~ubat, 1932.
35 Bu hususta tafsilât için bk., Ceride-i havadis, nu. 3314, 3318, 12 ve 16 ~ubat,
1877; nu. 3334, 3350, 7 ve 26 Mart, 1877; nu. 3365, 3445, 12 Nisan, 13 Temmuz,
1877.
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Temmuz'un ondokuzunda, ikamete me'mur edildi~i Midilli'ye hareket
etmi~tir 36 . Bu ikamete me'muriyetin devam~~iki sene, be~~ayd~ r. Bura
Mutasarr~fl~~~ 'na ta'yin edildi~i 2 2 Kânun~ evvel, 1879'dan 3°, Rodos
Mutasarr~fl~~~ 'na ta'yin tarihi olan 38 15 Te~ rinievvel, 1884 tarihine
kadar, be~~seneye yak~ n Middilli'de Mutasarr~ f bulunan Kemal,
gerek ~ahsi temayülleri, gerek resmi vazifesi icab~~buraya ait siyasi
mes'elelerle yak~ ndan alâkadar olmu~tur.
I .
OSMANLI TABI~YET~ NDEN ÇIKMAMASI ~ÇIN M~~D~~LL~~, RODOS
VE SAKIZ 'DA ALINACAK TEDBIRLER

Kemal, Midilli Mutasarr~fl~~~'na ta'yininden bir y~ l kadar sonra,
buran~n Osmanl~~devleti tabiiyetinden ç~k~ p yabanc~~ellere geçmemesi için takibedilecek siyasete dair dü~ üncelerini, irade-i seniyye
mucibince tasavvur ve tahkik edilen islâha muhtaç ~eyleri Cezayir-i
Bahr-i sefid Valili~i'ne bildirmi~tir. 2 Te~rinievvel, ~~88o tarihli bu
mufassal yaz~s~ nda maarif, ziraat, sanat, ticaret, adalet, adan~n
dahili idaresi sahas~ nda izahat vermekte, o zamana kadar bu hususlarda neler yap~ld~~~ndan, hâl-i haz~ r vaziyetinden, yap~ lmas~~gereken
~eylerden bahsetmektedir:
Midilli'de birkaç s~ byan, bir de rü~diye mektebi vard~r. Islamlar~ n dini ve ilmi müesseselerine ait ne kadar para ve bina mevcutsa
hepsi mütevelliler taraf~ndan zabtolunmu~ tur; mekteplerin harapl~~~,
hoca s~k~nt~s~, dolay~ siyle okuyup yazma bilenlerin azl~~~ n~n ba~l~ca
sebebi budur. H~ristiyanlar'~ n bir-iki mektebi bulunmakla beraber,
maarifce ilerlemek imkanlar~~ aramad~ klar~ ndan, Islamlar gibi onlar
da oldukça geri vaziyettedir. Maarifce o zamana kadar neler yap~ld~~~ndan bahseden Kemal, adan~ n her karyesinde ibtidai mekteplerinin aç~lmas~~ve ilk tahsilin mecburi tutulmas~n~ , kasabalardaki
rü~diyelerde Istanbul'daki askeri rü~diyelerde tatbik edilen tedris
tarz~n~ n lüzumunu, bir de mekteplerde leyli s~n~f aç~lmas~n~, tüccar
Ayn~~ gazete, nu. 3445, 3451, 2 Ve 9 Receb, 1294-13 Ve 20 Temmuz, 1877.
Prof. I. Hakk~~Uzunçar~~l~, Nam~k Kemal'in Abdülhamid'e Takdim Etti~i Arizalar
ile Ebüzziya Tevfik Bey'e rollad~~~~Bâz~~Mektuplar, Belleten, nu. 42, s. 237. Ceride-i
havadis, 1111. 4 197, 22 KâralrileVVel, 1879.
38 Bu husustaki resmi vesikalar Be~ vekâlet ar~ivinden faydalan~larak M.
Cemal Kuntay taraf~ndan ne~redilmi~tir (Nam~k Kemal, c. II, ksm. II, ~stanbul,
Maarif Bas~mevi, 1956, S. 439, 448, 450)•
36
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gemilerine kaptan yeti~ tirecek bir mektebin te'sisini, bu üç ~eyin
Midilli'nin fikren kalk~ nabilmesi için tehakkukunu kaydediyor.
Midilli'de zeytun ziraatinin mürabahac~lar yüzünden verimli
olmad~~~ , bunun için Menafi' Sand~klar~'n~ n te'sisi, bir banka ~ubesi
aç~larak ziraat sahiplerine az faizle borç verilmesi, zeytun mahsulünden al~nan verginin azalt~lmas~ , Midilli'nin zeytun ziraati bak~m~ndan kalk~nmas~~için Kemal'in dü~ündü~ü çarelerdir. Mahsulünü
zeytun te~kil etmesi dolay~siyle halk bilhassa sabun ve debâgat san'ati
ile i~ tigal etmektedir; bu itibarla bir sanayi mektebinin aç~lmas~~ da
faydal~~olacakt~r.
Midilli'nin ticaretce gerili~inin ba~l~ ca sebebi maarif ve sermaye
noksanl~~~d~ r; yollar~n azl~~~~ve harapl~~~, liman~n temizletilmemesi,
adada dahili hiçbir telgraf hatt~n~n bulunmamas~ , gümrük ve vergi
usulleri ticarete engel ba~l~ ca sebeplerdir. Midilli'nin dahili idaresi'
ve adli te~kilat~~ hakk~ nda da izahat veren müellifimiz, yaz~s~n~n
Midilli halk~n~n
hülâsa k~sm~ nda, bütün bunlar~~ al~nan emr-i
sorulan ihtiyaçlar~~münasebetiyle yazd~~~n~~ilave eder. "Ta<rif ihtiyac~ndan N/al-este oldu~u üzre buralar mesela Bursa, yahut Amasya
cihetlerine siyasetce k~ yas kabul eder yerlerden de~ildir. Bu mukayesede vaktiyle edilen hatalar mülkün en ehemmiyetli birçok parçalar~n~~havza-i tasarruf-~~padi~ahlden ç~kard~~~~da pek fâci ve müessir
bir tecrübe ile gözümün önündedir. Bu cihetle buralar~~mülkün sair
yerlerine k~yas edip de, devlete verece~i hisse-i istifadeyi dü~ ünerek
idare edersek, o hisse-i istifadeden ba~ka, buralara temellükten dahi
nazarda bulundu~una ve hadd-i
mahrum olmak, kulunuzca
zat~nda dahi saltanat-~~seniyye böyle milel-i mütenevviadan mürekkep yerleri hazinesine medar-~~istifade addetmedi~i Fâtih zaman~ndanberi ma'ruf olan hakikatlerden oldu~una ve bir taraftan ise
Midilli elden gittti~i halde, yaln~ zca Cezayir-i Bahr-i sefid de~il,
umum Anadolu'ca askerlik ve hükümet nokta-i nazarlar~na göre
terettüb edecek uygunsuzluklar~~ta'rife ihtiyaç olmad~~~ na" i~aret eden
cümleleri, ileriyi görmesi bak~m~ ndan çok dikkate ~ayand~r. Bu sebeple, Cezayir-i Bahr-i sefid Vilayeti vas~ tasiyle Sultan Abdülhamid'den, elden ç~kmamas~~için di~er vilâyetlerimizden farkl~~bir siyaset
takibi gereken Midilli'de kaydetti~i islahat~n tehakkuku için yard~mlar~n esirgenmiyece~i ümidinde oldu~unu bildiriyor 39.
39

Y~ld~z Evrak~~ aras~ nda mevcut bu çok mühim, mufassal mektup Prof.
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Kemal, Midilli'de, fakat Mutasarr~fl~ k'tan muvakkaten azledildi~i ve muhakemesinin cereyan etti~i s~rada Ebüzziya Tevfik'e, hükûmetimizi ikaza vas~ta olmas~~için gönderdi~i 18 Mart, 1881 tarihli
mektubunda, ~stanbul patrikhanesinden tardedilen bir Rum'un,
halen Sak~ z'da tercüman bulunan Ipokrat Taylaryos'un, patrikhanenin teveccühünü kazanmak için Midilli hariç di~er adalarda Yunanl~ lar lehine ve hükümet-i seniyye aleyhinde çal~~t~~~n~, bunda muvaffak oldu~unu da haber vermi~tir 40.
Kemal, Midilli Mutasarr~f~~iken yaln~z buran~n de~il, Cezayir-i
Bahr-i sefid Vilâyeti'ne ba~l~~di~er adalar~n da yabanc~~hâkimiyetlere
geçmemesi için hükûmetimizce al~nmas~~gereken tedbirlere dikkati
çekmi~tir. Mâbeyn ~kinci Kâtibi Hac~~Ali Bey'e 41 gönderdi~i 14
~ubat, 1884 tarihli mektubunda kendisinin Mutasarr~fl~ k'~~zaman~nda
tan~d~~~~bu vilayet valilerinden Kürt Said ve Na~id Pa~a'n~n iyi bir
idareci olmakla beraber, halen vali bulunan Nazif Pa~a'n~ n adalar
için ald~~~~tedbirlerin mükemmelli~inden bahsediyor: Yabanc~~devletlerin te'siri alt~nda ~a~k~nla~an, bilhassa Yunanistan'a meyleden
ada halk~n~, Nazif Pa~a Osmanl~~devletinin ~an ve ~erefine inand~rd~~~~gibi, y~llardanberi dönen dolaplar~~önlemi~tir; ancak, adalar
halk~n~n ço~u Rum oldu~undan, Yunan devletine gönderilen konsoloslar Osmanl~~devleti teb'as~n~~Yunanl~~ tan~tt~rma~a ve askerlik
bedeli gibi vergileri ödemelerini önleme~e çal~~maktad~rlar. Nazif
Pa~a, milletleraras~~hukuk kaidelerine uygun surette, ecnebi olduklar~n~~ iddia edenlerin Osmanl~~devleti teb'as~ndan olup olmad~ klar~n~~
tahkik ettirerek, mükellef olduklar~~vergileri ödetmi~, tebaiyyetlerine
dair tezkireleri vilayet Nüfus Nezareti taraf~ndan verilmi~tir. Bunlar
d~~~nda Sak~z'da Müslümanlar'~n iskân~~için kale'nin ta'miri lüzumu
üzerinde duruluyor. Ço~u H~ ristiyan, 400'ti Müslüman olan vilayet
merkezi Sak~z'dan islamlar'~n hicretini önlemek, Osmanl~~ ~mparaL Hakk~~ Uzunçar~~l~~ taraf~ndan ne~redilmi~tir (Ayn~~ makale, Belleten, nu. 42, s.
246-264.).
40 Asl~~ Y~ld~z Evrak~~ aras~nda mevcut bu mektup, Prof. I. Hakk~~Uzunçar~~l~~
taraf~ndan ne~redilmi~tir (Ayn~~makale, Belleten, nu. 42, S. 267 v.d.).
41 El-hace Hac~~ Ali Bey, Haleb Eminli~i'nde, Hazine-i hassa Meclis-i idare
Reisli~i'nde, Makam-~~mehd-i ulyâ Kethudal~~~'nda bulunmu~, on y~l kadar
Mâbeyn Ikinci Kâtibli~i'nde çal~~m~~, müteak~ben Ser-kurenal~k'a ta'yin edilmi~tir
(Süreyya Bey, Sicill-i Osmani, Istanbul, Matbaa-i âmire, c. IV, s. 731).
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torlu~u'nun kudretini tan~tmak için donanmam~z~n nümayi~te bulunmas~n~~tavsiye eden Kemal, bu gibi tedbirler ihmal edildi~i, mali
s~k~nt~~giderilmedi~i takdirde, Sisam adas~~gibi burada da bir H~ristiyan Beyli~i te~kil edilece~ine muhakkak gözüyle bakmaktad~ r 42 :
Mâbeyn ~kinci Kâtibi Hac~~Ali Bey'e
14.11.1884
Saadetlû Efendim Hazretleri,
Dünyada ulviyyet size yak~~~ r ki devletine cidden sad~k ve milletine
hakikaten bir muhibb-i gayr-i mufar~ksiniz. Müjdeler olsun ki âlem-i insaniyyette bir meziyyet-i mukaddese kazand~n~z. Velinimet-i bi-misal ve padi~ah-i hamid-ül hisal Efendimiz Hazretleri esdika-yi bendegan~~ celbe ve
hizmet-i ~ahanelerinde bulundurma~a muvaffak oldukça, eslaftan kalan
buhran~~ref'e muvaffak olaca~~n~~biliniz; zira makam-~~hilâfetin müsteneünileyhi, kuvve-i mâneviye-i Muhammediye'dir. Bu kuvvet esdika eline verilir
ve hüsn-i isti'mal olunursa, bak~n~z ki bu devlet ne olur ve bütün dünyaya
malik olmakla nümune-nümâ-yi adalet-ü merhamet olur. Hemen Hazret-i
Allah, be-hürmet-i Sûre-i Tdha kalb-i ~ahânelerini ve meziyyet-i mukaddese-i
~ehryarilerini her an âli ve meserret-i zahiriyye vü mâneviyye ile mali buyursun duas~n~~cümle-i ümmet-i Muhammed ile edâ etmek ferâiz-i diniyyedendir;
zira ki duâ-üs sultan, sebeb-i gufrand~r. Mâdem ki efrad-~~ be~er içinde birer
me'muriyet-i mükemmele ile, birer rütbe-i fâhire ile iftihar ediyoruz, bu
cezayirde ittihaz~~ laz~m gelen tedabir-i nafi'a vü müstahseneyi izhar etmek
laz~md~r. Bu da cümleden ziyade... dir 43. E~erçi birlikte bulunup hüsn-i hizmetlerini gördü~üm Said ve Na~id Pa~alar idareleri hasen ise de, vali-i lâhik
Nazif Pa~a Hazretleri'nin hal-ü mevk~e muktezi olarak ittihaz eyledi~i tedabir
mükemmeldir. Bu cezayirin sekenesi ki cümlesi ilkaat-i ecanib ile ~a~~rm~~~
ve hususiyle kom~umuz olan Yunanistan'a meyilleri tabii bulunmu~tur. I~te
böyle bir ahaliye, ~an-ü ~eref-i hükümet-i seniyye'yi tasdik ettirmi~~ve hayli
senelerdenberi kurulan mefsedet dolaplar~n~~k~r~p dökmü~tür.
Cümlenin malû. mudur ki bu cezayir ahalisinin k~sm-~~ a'zam~~ Rum
oldu~u cihetle, Yunan devleti taraf~na me'muren gönderilen konsoloslar~n en
birinci vazifesi, devlet-i aliyye tebea-i sad~ kas~n~~ Yunani tan~ tt~rma~a ve
bedel-i askeriye gibi tekâlifin adem-i t'ediyesi yolunu açma~a hayli senelerdenberi etmi~~olduklar~~bunca mesaileri her nas~lsa ~u s~ rada semere-bah~~
olmay~p, Vali-i mü~arünileyh Hazretleri hukuk-~~milel ve kaide-i düvel daire42 Mektubun, Kemal'in el yaz~s~ndan istinsah edilen nüshas~~ K~br~sl~~Kaytaszade Naz~m Efendi'dedir; bundan faydalan~ larak M. Cemal Kuntay taraf~ndan
ne~redilmi~tir (Nam~k Kemal, c. II, ksm. II, s. 737). M. Cemal Kuntay, Kemal'in,
bu mektubunu Rodos Mutasarr~f~~ iken yazd~~~n~~kaydetmekte ise de, müellifimiz
bu s~rada henüz Midilli Mutasarr~f~~bulunuyordu.
43 "Bir kelime y~rt~lm~~t~ r" (Not - M. Cemal Kuntay).
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sinde ittihaz buyurduklar~~harekat-1 mustek~mâne bu misillü ecnebi iddias~nda bulunan kesân~n ahden devlet-i aliyye tebeas~ndan olduklar~n~~tahkik
ettirerek, cumlesinin borçlu olduklar~~tekâlif-i me~ruhalan istihsal k~l~nm~~~
ve us~ll-i cedideye tevfikan tebeiyyet tezkireleri vilayet Nüfus Nezareti taraf~ndan derdest-i i'tâ bulunmu~tur.
Malilm-~~saadetleridir ki Sak~z ceziresi umumen H~ristiyan'dan ibarettir;
yaln~z merkezde 400 nüfus ~slam'~~olup, onlar~n da burada iskan~n~~te'min
eden Sak~z kal'esidir. Bu kal'e vak'a-i müdhi~ede harap olup fevkalade tamire
muhtaçt~r 44. Bu cezirenin yar~m saat mesafe-i bahrlsinde Anadolu sevahili
ve sekiz saat bu'dunda ehemmiyeti fevka-mayetesavverdir. Ecanib taraf~ndan engli~t-i mefsedet her vakit oynamakta ve ahali-i h~ristiyaniyenin tehaddüsüne çal~~makta iseler de, hükümet-i seniyyenin müteyekluzane hareketi
hiyel-~i ihanet perdeleri alt~nda oynad~klar~~oyunu hissedip mukabele etmekte ve dest-gâh-i mefsedette dokuduklan k~~ma~lar~~revaçs~z b~rakmaktad~r; bununla beraber bu kal'enin fenn-i cedide tatbikan ta'mirat~na müsaade
buyurulur ve top ve esliha-i cedide-i mükemmele ile tezyin edilirse, bunun
bah~edece~i kuvvet ve kudret lâte'add-ü la tuhsad~r. Vali-i mü~arünileyh
Hazretleri kal'e-i ~ahânenin ta'miri için kar~~l~k tedarik edip, bu da Mecidiye
Cami-i ~erifi ile çar~~~aras~nda olan arsad~r. Bu arsan~n, sat~ld~~~~halde 5000
lira kadar bedel getirece~i ve bununla kal'e-i ~ahâne ta'miri husul bulaca~~~
beri-ül i~tibaht~r. ~~te bu kal'enin ve birtak~m istihkamat~n~n suret-i in~as~~
hakk~nda sekiz ay mukaddem ha-irade-i seniyye Tophane-i âmire mü~iriyyet-i celilesi'nden gönderilen Erkan-~~harb Heyeti'nin yapm~~~oldu~u haritalar~n henüz bir eser-i fi'lisi görülmemi~~ve bu kal'enin bu halde devam~~
mehâzir-i adideyi calib ve ehl-i Islam'~n hicretini müstevcib oldu~undan,
bu hususta taraf-~~ zi-~eref-i padi~ahiden mu~iriyyet-i mü~arün'ileyhaya
emr-i kat'i verilmesi vecaib-i umurdan bulunma~tur. ~u cezirede ~slam'~n
te'mini ancak kal'enin v~icuclu iledir. E~erçi kal'enin ta'mirat~na bak~lmaz»
ve o halde ~slam da buradan hicret ederse, derhal buran~n H~ristiyan'~~Sisam
gibi bir beylik te~kili istidas~na k~yam etmeleri akva-yi melhuzattand~r.
Cezayir-i Bahr-i sefid Vilayeti'ni te~kil eden cezayir ahalisine bir nümayi~-i
bahri göstermek ve hazan ufak-tefek vapurlar ile ahaliye tüfek ve barut
getirip herkesi ~ekavete davet etme~e vas~ta say~lan ecnebi vapurlann~n
kudret ve kuvvetine sed çekmek için, bu vilâyette bir z~rhl~~vapur-i hümayun~umn, veyahut buna ma'kis bir vapurun devren ge~t-ü güzâr eylemesi
muvaf~k-~~maslahatt~r. Zat-~~ ~evket-simat Efendimiz Hazretleri, Süreyya
vapur-i humayununu maiyyet-i vilayet-penahiye ihsan buyurmu~lard~. Bu
gün bu vapur buradan Der-Saadet'e celbolundu. E~erçi birkaç ufak-tefek
vapur varsa da, f~rt~nal~~havalarda bunlar~n yol almas~~adim-ül imkan oldu~undan, malcsad-~~hükümet ta'til olunuyor. Bu cihetle, hiç olmazsa ~smail
vapur-i hümâyunu gibi bir vapurun merkez-i vilâyette bulundurulmas~~
ehemm-i umürdand~r.
Sak~z zelzelesi ve tahribat~~hakk~nda o devir gazetelerinde geni~~bilgiye
rastlar~z (Ceride-i havadis, nu. 4580, 1 Cemadâ ~ ., 1298-9 Nisan, 1881 v.d.d.).
44
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Nazif Pa~a Hazretleri
H~ristiyaniye'yi zâhiren ve mânen saltanat-1
seniyyeden ho~nud etmek ve s~zlanmalar~na meydan vermemek için lâz~m
gelen nikat-~~mühimmede müdürlükler ve mahkemeler te~kil edip ve mürettebât-~~emiriyyenin tahsilini dahi bir yoluna koyup cezayir halk~n~~tamamiyle riza-yi
muvaf~k muamele-i adide vü müstekimâne ile ho~nud
b~rakm~~~ve pek çok muhassenat~~ olan lisan-~~resmi-i padi~ahiyi ta'lim ve
teallüm etmek için H~ristiyan mekteplerinin ekserisine birer hoca ta'yin buyurtmu~tur.
Vilâyetimizin en mühim bir mes'elesi de umûr-~~maliyesidir. Sâl-i hâl
varidat~~ 120.000 oldu~u halde, maarif-i mahalliyeye 123 ve verilen havalât-~~
mühimme-i askeriye 80.000 liraya karibtir ki bu halde masraf ikiyüzbin
küsûr liraya var~yor. Bu halde, bu idare böyle devam ederse, neler tevellüd
eder... Kulunuzun her hâlim Efendimiz'in malûmu oldu~undan hasb-es
sedaka bu kadarc~ k ma'ruzat ile iktifaya cesaret edilmi~tir. 01 bâbda .
2 ~ubat, 99

Memleketimizde hususi ilk gazete olan Terceman-~~Ahval'in müessislerinden Agâh Efendi, Kemal'in yak~n dostudur. Kemal'in Avrupa'ya kaçt~~~~gün, 17 May~s, 1867'de Agâh Efendi Stiray-~~ devlet'teki
me'muriyetinden uzakla~t~ r~lm~~, Mehmed, Re~ad ve Nuri Beyler'e
kat~ larak Avrupa'ya kaçm~~, Ali ve Fuad Pa~alar'~n vefat~ndan sonra
Istanbul'a dönmü~ tür. Hayat~n~n mühim k~sm~n~, o devir için bir
nevi sürgün demek olan ta~ra me'muriyetlerinde geçiren Agâh Efendi'nin, Ankara'da ikamete memur iken 21 Kanunusani, 1884. (22
Rebiülevvel, ~ 3o~~ )'de Istanbul'a ça~~r~larak Sultan Abdülhamid'in
iltifatlar~na mazhar oldu~unu, 3 May~s, 1884'de Rodos Mutasarr~fl~~~'na ta'yin edildi~ini görüyoruz 45. I~te Kemal, hemen bu ta'yini
müteakip, Agâh Efendi'ye ~~ o May~s, 1884.'de bir mektup göndererek,
onu Rodosla alâkal~~ mühim me'seleler hakk~nda ikaz etmi~tir.
Kemal, biraz sonra tam metnini ne~redece~imiz bu mektubunda,
arkada~~n~~ yeni vazifesinden dolay~~ tebrikle, umumiyetle bir menfâ
say~lan Rodos'a gitmekten endi~e duymamas~n~, buran~n havaca
Istanbul'dan daha iyi oldu~unu yaz~yor. Rodos varidat~n~n azl~~~ndan, Mutasarr~f Hasan Bey'in ve Macid Pa~a'n~n idaresizliklerinden,
varidat~n tahminen be~tebiri kadar bekaya b~ rakt~klar~ndan, oraca
paras~zl~~~n tahammül edilmez derecede bulundu~undan bahsettikten
sonra, esas me'seleyi, sünger ticaretinde görülen yolsuzluklar~~ ele
alm~~t~ r: Rodos varidat~~ ile sarfiyat~ n~n denkle~mesi için sünger tica45 Server ~skit, Hususi ~lk Türk Gazetemiz Terceman-t ahval ve Âgdh Efendi, Ankara, Ulus Bas~ mevi, 1937, s. 42 v.d. Ceride-i havadis, nu. 5659, 4 May~s, 1884.
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reti yapanlar~ n Supiray (Soupirai) denilen bir nevi teneffüs borusu
mahiyetindeki aleti kullanmalar~na müsaade istemesini tavsiye etmektedir. Bu aleti kullananlar Yunanistan'dan, Girid'den tezkire
al~p, sular~m~zda kaçamak suretiyle istihsal etmekte, süngercilik
san'at~~böylece Yunanistan'a, Girid'e geçerek bu ticaretten ad~~geçen
yerler, k~smen Trablus kazanmakta ve böylece Rodos'un mühim bir
gelir kayna~~~baltalanmaktad~r.
Kemal'in ehemmiyetle üzerinde durdu~u sünger kay~klar~nda
supiray kullanmamamn mahzurlar~, mektubun yaz~ld~~~~tarihlerde
günlük gazetelerimize intikal eden bir me'sele halini alm~~t~ . Rodos'a
ba~l~~Sömbeki adas~nda sünger ticareti ile me~gul kay~kç~lar, dalg~çlar ve supiray kullananlar olmak üzre ikiye ayr~lm~~ , "Cezayir-i
Bahr-i sefid sular~nda makine ile icra-yi san'at evvelce men'olunmu~~
ve henüz bu memnuiyyet devletce resmen kald~r~lmarm~~iken, mezkür
adada yirmi otuz kadar dalg~ç, makine, âlât ve edevat~~baz~~tüccar
taraflar~ndan tedarik edilmi~~ve di~er vilayet sular~nda icra-yi
sa'nat için haz~rlanm~~~olduklar~~halde, geçende dalg~ç esnaf~n~n
umumi makineciler hakk~nda birtak~m nümayi~e k~yam ve Katriyos
nam~nda bir tacirin ma~azas~na resmen duhul ile e~yas~n~~ahz ve
peri~an eyledikleri ve muhill-i asayi~~ve emniyyet harekat-1 umumiyeye
k~yam eyledikleri" sebebiyle me'sele Cezayir-i Bahr-i sefid Vilâyeti'ne
aksetmi~, verilen emir mucibince, Rodos Mutasarr~f~~iken son günlerde
Biga'ya nakledilen Hasan Bey, maiyyetine bir mikdar jandarma
alarak Sömbeki'ye gitmi~, dalg~çlar isyan ederek hükümet kona~m~~
ta~lad~klar~~gibi, makine ve alet satan tüccarlar~n ma~azalar~na
girerek bu vas~talar~~da imha etmi~ler, Cezayir-i Bahr-i sefid Valisi
Mâcid Pa~a Sömbeki'ye, ayaklanmay~~bast~rmak için izmir'den de
bir mikdar asker gönderilmi~tir. Tüccarlar~n zararlar~~ehl-i vukufça
tesbitle, mahkemeye müracaat suretiyle ödenece~ine karar verilmi~,
suçlular istintak, hülâsa makine süngercileri himaye, dalg~çlar isyan
hareketlerinden suçlu say~lm~~lard~r 46. Kemal, Macid Pa~a'n~n ve
Hasan Bey'in vaziyeti iyi idare edemediklerini söylemekle, böyle bir
k~yam neticesinde makine ile sünger ticaretine müsaade istemeyi~lerini yersiz buluyor; bu tarz ticareti önlemesi hususunda arkada~~n~~
4° Ceride-i havadis, nu. 5689, 3 Haziran, 1884; Sömbeki adas~~ba~l~kl~~ve Bahr-i
sefid gazetesinden nakledilen in~zas~z yaz~ ...
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ikaz ile Rodos'da itimada de~er ve müfsid kimselere dair izahat da
vermi~tir 47 :
Agâh Efendi'ye
~ o.v.1884
Atufetlû Biraderimiz Efendimiz Hazretleri,
Me'muriyet-i aliyyelerini hulûs-~~kalb ile tebrik ederim. ~ttihad-~~ vicdani, bizi birçok vakitler ya felâket, veya me'muriyet arkada~l~~~ndan ay~ram~yacak! Istanbul'a te~rif-i âilleri s~ras~nda bir~ey yazamad~~~m, o zamandan ~imdiye kadar ~iddetlice bir pünomoni (Pneumonie) ile u~ra~t~~~ mdan
ne~'et etmi~tir.
Rodos, yaln~z menfâ-yi mücrimin olmak için yarat~lm~~~bir yer zannolunursa da, hakikat-i halde böyle de~ildir; bilâkis dünyan~n en güzel haval~~
mahallerindendir; hattâ havaca Midilli, Istanbul ile müsavi tutulmakta ve
belki k~~~n i'tidal cihetiyle Istanbul'a tercih edilmekte iken, Rodos buraya
müreccah tutulmaktad~r. Ne faydas~~var ki vücudce ne kadar rahat edecekseniz, o kadar da gönül azab~~çekeceksiniz.
Vilâyet'te hayli ludem hâs~l etti~im için, her taraf~na mak~mat hâs~l
edebildim: Rodos'un mülkiye ve askeriye ve habshâne-i umumi ~ubesi ve
imaret masraf~~senede 23.000 liraya muhtaçt~r; halbuki varidat-~~umumiyesi
~~g.000 liraya bali~~olmas~~(An~n da lâ-ekal humsu nâ-kabil-i tahsildir. Mâcid
Pa~a pek han~mnine, Hasan Bey de pek mâbeynci olduklar~ndan, b~rakt~klar~~bekayâ tahminime göre varidat~n sülüsünden ziyadedir ya ... Ben,
sizin idarenizde kalabilecek bekayay~~hums itibar ediyorum), i~te ~u paras~zl~k sebebi iledir ki ikide-birde asker aç kal~r, hususiyle zabtiye terk-i silâh
eder. Vilâyet, Midilli'den para yeti~tirme~e çal~~~r. Hâs~l~~ oraca paras~zl~k
tahammül olunmaz bir derecededir.
Sanca~~~bu hâle getiren sebeplerin biri, varidat~~hem maktu ve hem de
hiç hükmünde olan adalarda, güya halk~~ ~s~nd~rmak için tehammülün haricinde birçok masraflar ihtiyâr~~ile birer koca kazâ te~kil edilmi~~olmas~d~r.
Bu ciheti, merkeze te~rif-i âlilerinde görürsünüz. Rodos'un umûr-~~maliyesini
ihlâl eden bir di~er sebep vard~r ki an~n için zann~mca daha Der-saadet'te
iken bâz~~te~ebbüsat~n icra edilerek bir emr-i kat'i al~nmak lâz~m gelir.
Sünger kay~klar~ndan Rodos'un ~~ .000 liral~k bir irad~~ var idi. Bu
irad bütün bütün mahvoldu; çünkü makineli denilen sünger kay~klar~n~~
men'ettiler. I~in ne mashara bir~ey oldu~unu lây~kiyle bilseniz hakikatte
güler ve belki gülecek yerde a~lars~n~z. Ma'hud supiray (Soupirai) denilen
teneffüs borular~n~n ad~n~~makine koymu~lar. Bu aleti alma~a muvaffak
olamayan âdi dalg~çlar, makinelerin sünger tohumu mahvetti~ine dair bir
47 Karagöz sahibi Fuad Bey'in hem~iresi Fatma Han~m vas~tasiyle elde edilen
bu mektup Ahmet Rasim taraf~ndan ne~redilmi~tir (Vakit gazetesi, nu. 2658,
23 May~s, 1925). Bu ne~irde mektubun sonunda yaln~z 28 Nisan tarihi vard~r. Agâh
Efendi'nin Rodos'a ta'yininden sonra yaz~ld~~~n~~gözönüne alarak 1884 y~l~na
ait oldu~unu tesbit ettik.
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istid'â ve bittabi' kim bilir kime de ne kadar para vermi~ler. ~ûra-y~~devlet
kemal-i vukuf ve dirayeti ile, makineleri kendi kendine denizin dibine iner,
sungeri kökünden kaz~rm~~~zannetmi~. Adi dalgiçlay ile, makine denilen ~eyi
kullananlar~n beynindeki fark, denizin dibinde evvelki tak~m~n az ve ikinci
tak~m~n daha çok durabilmesinden ibaret oldu~unu ve denizde az duranlar
tabii ellerine ne geçerse koparacaklar~ndan, süngerlere terettüb edebilecek
zarar~n supiray kullanmaks~z~n dalg~çlar taraf~ndan ika olunabilece~ini
tasavvur veya tahkik edememi~ . Supiray sahibleri Yunan'dan, Girid'den bir
tezkire al~yor; hattâ Garb-Trablus ve galiba Bingazi vilayetleri de teneffus
borular~na makine itlâk olunamaz diyerek, Bab-~~ali'den ne~rolunan memnuiyyete ittiba' etmiyor.
Oralardan tezkire alan kay~klar, ara-s~ra bizim sulara da kaçamak
yap~yor. San'at buradan çekilerek Yunan'a ve Yunan'dan pek de fark~~olmayan Girid'e intikal ediyor. ~~L000 liran~n birço~unu Yunanl~lar ve bir
haylisini Giridliler, biraz~n~~da Trabl~~slular kazan~yor. Rodos sanca~~~pa,. s~zl~ktan bo~uluyor. ~imdiye kadar valiler de tedkik etmediklerinden, adi
dalg~çlara hak verir dururlard~. Nazif Pa~a, mes'eleyi tahkik etti. Dahiliye
Nezaretin'e buna dair bir hayli ~eyler yazd~~san~r~m. O evrak buldurulur da,
supiray kullanmak memnuiyyeti ref'ettirilir ise, o zaman Rodos sanca~~n~n
muvazenesi ma .ziyade düzelir; vak~a Isporad (Sporade) adalar~n~n ayak
tak~m~~böyle bir tedbirden memnun olmazlar; hattâ bu davadan dolay~~
oralarda bir kar~~~kl~k mevcut oldu~u da i~itiliyor; fakat bizler ~unu-bunu
ho~nud etme~i dü~ünecek ve kar~~~kl~ktan korkacak de~iliz ya?
Oraya gitti~iniz vakit görece~iniz musibetlerin, çekece~iniz s~k~nt~lar~n
biri de mu'insizliktir. Mahkemeleri dünyan~n en menhusu, en musibet ~eylerinden biridir. Bidayet Reisi için e~eklikle rezaleti cem'etmekte akran~~bulunmaz bir~eydir diyorlar. Ceza Reisi ile Müddei Umumi muavini de ana
yak~n imi~. Muhasebeciniz harf-i zaid hükmündedir. Tahrirat Kâtibi'niz
kendi halinde, eski kâtiblerden, ayya~~bir adamd~r. Bir zaman Midilli'ye
gelmi~ti. Iki haftada becayi~~istida's~na kalk~~t~. I~e dair bir müsvedde ç~karmaga muktedir de~ildir. Tabur A~an~z casus, e~ek, edebsiz bir~eydir. Halk
ise gayet fakir, gayet tenbeldir. Umum Islam'~n içinde bir Murad Reis ~eyhi
Abdullah Efendi vard~r ki hakikaten söz anlar; sad~k, alim, devletini sever
ve sevmesini de bilir bir insand~r. An~~da, galiba Pa~a Efendileri'miz tehdit
etmi~ler de inzivaya çekilmi~. Göze gösterecek bir de ibtidaiye mektebiniz
vard~r ki o da, bizim Midhat'in 48, hepimiz menfi iken etti~i hin~met sayesinde vücude gelmi~tir.
48 "Merhum Ahmed Midhat Efendi ki, Rodos'ta menfi bulundu~u günlerde,
orada Medrese-i Süleymaniye nam~~ile bir mektep yapm~~~ve usül-i cedide üzre
tedrisat esas~n~~vaz'etmi~~idi. Merhum-~~mü~arünileyhin Medrese-i Süleymaniye'de
tatbik etti~i usûl-i cedide, bilâhare Makr~köyü'nde Dar'üs-saade A~as~~Behram
A~a'n~n in~a ve te'sis etti~i Behramiye mektebinde vesatet-i âcizanem ile bir müddet tatbik olunmu~tur. Nâ-tamam, fakat zamana göre emsalinden mükemmel bir
usul idi" (Not-Ahmet Rasim).
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~imdilik hülâsaten mütalaam~~arzettim. Te~rif buyurulur iken M~s~r
vapuruna binilse, bir gün bir gece de burada kalma~a ve andan sonra Avusturya ile gitme~e imkân müsaittir. Öyle bir mülakat halinde ise, daha birçok
tafsilat arzedebilirim. Baki duâ-i hayr, biraderimiz efendimiz..
28 Nisan
Kemal

KEMAL'~ N, RODOS, SAKIZ MUTASARRIFI IKEN
KAR~ILA~TI~I MES'ELELER VE ~ KAZLARI

Midilli'de ikibuçuk sene ikamete me'mur, be~~y~la yak~n Mutasarr~f olarak bulunan Kemal, 15 Te~rinievvel, 1884 tarihli irade ile
Rodos'a, bura Murasarr~f~~ Agâh Efendi ile becayi~~suretiyle ta'yin
olunmu~, 20 Birincite~rin'de hareket etmi~tir. Agâh Efendi'yi ikaz
maksadiyle yazd~~~~çok uzun mektubundan, daha do~rusu muht~ras~ndan, bu becayi~in içtimal ve idari birçok mes'eleler yüzünden Rumlar'la geçinemedi~i yüzünden oldu~u anla~~l~yor: Evvela, Cazayir-i
Bahr-i sefid Valisi Kürt Said Pa~a'n~n ve baz~~ ~ah~slar~n tahrikleri
neticesiz kalm~~, daha sonra Rumlar'~n muhtariyet istemeleri ile
kar~~la~m~~t~r. Bu temayülü önleme~e u~ra~~nca, Midilli Despotu'nu
kendisine dü~man etmek bahas~na muvaffak olmu~, baz~~ hadiseler, bilhassa zengin ve nüfuzlu olup Yunanl~l~k iddias~nda bulunan
kimselerin ancak habsedilmeleri yolu ile askerlik bedellerinin tahsili
bu dü~manl~~~~kuvvetlendirmi~tir. Di~er taraftan, Midilli'ye u~rayan
Yunan z~rhl~s~~vesilesiyle Despot'un, halk~~nümayi~e sevk yollu hitabesini Yunan Konsoloshanesin'e protestosu da servet sahibi H~ristiyanlar'', milliyetlerine dokunuldu~u bahanesi ile ayakland~rm~~t~r. Naib
Esad Efendi, Kemal'in devaml~~ hastal~ klardan kurtulam~yaca~~n~,
ay~-ü i~retten ba~ka bir~eyle me~gul olmad~~~n~~anlatan bir mazbata
tanzimi ile H~ ristiyanlar'~~ayakland~rm~~, bu suretle, becayi~ine yol
açan ~ikayetler meydana gelmi~tir. Kemal, bu mukaddimeden sonra,
Midilli'ye ait muhtelif i~lere, me'murlara ve karakterlerine, orman
i~lerinin bozuklu~una, vak~flar~n iyi idare edilmedi~ine, yollar~n bozuklu~una, su ihtiyac~n~n tanzim olunmad~~~na dair izahat veriyor;
a~a~~ya nakletti~imiz k~s~mlardan aç~kça anla~~laca~~~gibi, muhtariyet
fikrini önlemek için Agâh Efendi'yi uyan~k bulunma~a davet ediyor 49 :
49 Kemal hakk~ndaki eserlerin hiçbirinde faydalan~lmayan bu yar~~ resmi
mektup, bu m uht~ra, Karagöz gazetesi sahibi Ali Fuad Bey'in karde~i Fatma Han~m
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"~imdi te~rif edeceksiniz. Sancak', zelzeleden bir taraf~~ y~k~lm~~, bir
taraf~n~n tekmil ta~lar~~oynam~~~bir binaya mü~abih bulacaks~n~z; e~er zerre
kadar ashab-i i~tikâye mümâ~ât gösterilir ve belki idare-i ~un~Cirda benden
daha ~iddetli davran~ lmaz ise bina esas~ndan y~k~l~r ve ileride Midilli hükümeti bütün bütün çorbac~ lann re'y-ü ihtiyarma kalarak, cezirede zimni olsun
bir muhtariyet-i idare te~ekkül etmi~~olur.
"Ecnebt muamelât~~-Yunanl~l~k: Ecnebi muamelât~nda mü~kilâta u~rayacak bir~ey yoktur; yaln~z Yunanhhk iddias~nda bulunanlar var; anlar da
pek azald~. Ben, Sadaret'in eski bir telgrafnâmesi hükmünce tunum ecnebrterden temettu' vergisi ald~m. Yine Sadaret'in bir emirnâmesine ittiba' ettim.
Zaten Yunanl~~ oldu~u malüm olmayan ne • kadar adam var ise, Hariciye
Nezareti'nden emir getirmesine ta'likan hiçbirinin iddias~n~~kabul etmedim;
hattâ bâlâda dahi söyledi~im gibi birkaçuu habsederek bedel-i askerisini
ald~m. ~imdi, bunlar yine habsedilinceye kadar bedel-i askeri vermemek
dâiyyesine dü~eceklerdir. E~er müsamaha olunur ise, gelecek seneler Midilli
H~ristiyanlan'~nn yar~s~n~~ecnebilik iddias~ nda bulursunuz."
"Despot, Midilli'ye muhtariyet-i idare istihsali için can vermekten
çekinmez, ~slân~~haini bir mel'undur. ~~itti~ime göre, yazd~~~m ~eylerin üzerine, herifin oradan ba~ka bir tarafa kald~r~lmas~n~~Bâb-~~Ali Patrikhâne'den
talebetm i~ ; ya Darkos'a, yahut Selânik'e kalkmas~~mukarrer imi~. Sahih
ç~karsa ne âlâ, ç~ kmaz ise, bizzat tasdi-i ser-i hümâyundan bile çekinmeyiniz.
Herifi derin bir çaresine bak~n~z. Mel'un orada bul~mdukça, Midilli'yi daima
bir muhatara-yi siyasiye hâlinde görmek lânm gelir. ~errinden kimseler
hüsn-i. hizmete muvaffak olamaz."
"Galinyo
h~nz~ n : Molova köylerinin birinde, galiba Vatosa'da olacak Gogo (yk>a• ) ve Mande-Mande'ye tâbi Kapiye karyesinde
Galinyo nam~nda iki mel'un vard~ r ki, gerek despotlarm ve gerek tevabiinin
üstad~~anlard~r. Yapt~klar~~pek kolay zâhire de ç~kanlamaz. Hele bu Galinyo
h~nz~n, T~rnavi Despothânesin'in kâtibi imi~. Bulgaristan fe.sadm~ n zuhuruna
en büyük yard~m edenlerden olmu~~da andan sonra buraya s~~~nm~~. Bu
adamlann hâlini daima nazar-~~intibah önünden dür tutmamal~d~r. Gogo'nun
harekât~ m Molova Kaymakaml~ k', Galinyo'nun desayisini Mande-Mande
Müdürü ile Ser-tefti~~Ispiro marifeti ile tahkikten hAli kalmamal~d~r."

Midilli H~ristiyanlar~ 'mn muhtariyet emellerini izah, bunu önlemek için halefi Agâh Efendi'ye ikaz ve tavsiyelerde bulunan Kemal'in,
Rodos Mutasarr~fl~~~ 'na ta'yininden iki ay kadar sonra Sultan Abdülvas~tasiyle Ahmet Rasim taraf~ndan elde edilmi~, Vakit gazetesinde tefrika olunmu~tur (30 May~s, 1925 v.d.d.). Tarihsiz olan mektubun, Kemal, 2o Te~rinievvel,
1884'de Rodos'a hareket etti~ine göre, 1884 Ikincite~rin'inde yaz~ld~~~n~~tahmin
ediyoruz. Server ~skit'in, Agâh Efendi'nin Midilli'ye ta'yini üzerine Kemal'in elliiki ufak sahifeden ibaret bir muht~ra yaz~p halefine gönderdi~inden bahsetti~i
bu mektup olabilir (Hamsi Ilk Türkçe Gazetemiz Tercernan-t ahval ve Agdh Efendi,
Ankara, Ulus Bas~mevi, 1937, S. 45).
Bellef ~n C. XXIII. F. 32
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hamid'e gönderdi~i mektubu çok dikkate ~ayand~ r : Rodos'un etraf~ndaki adalar ba~ka devletlere aittir; Rodos'da alt~bin kadar Müslüman mevcut olup, bunlar~ n ancak ~~000'i köylerde bulunmaktad~r.
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun hiçbir yerinde Islâmlar burada oldu~u
kadar sür'atle azalm~~~de~ildir; bu, adan~n elden ç~kma tehlikesine
yol açmaktad~r. Islam nüfusunun ço~alabilmesi için al~nacak tedbirlerin ba~mda askerlik mes'elesi gelir: Askere al~nan gençler bulunduklar~~yerlerden uzak olan kal'e dahilinde vazifelendirildi~inden,
nüfusun artmasma hizmet edememektedirler. Müslümanlar'~n birk~sm~~da askere almmamak için Yunanistan, Sisam gibi yerlere giderek
irtidad etmektedir. Bunun ba~l~ca sebeplerinden biri Rodos'da mektep ve camilerin azl~~~, dolay~siyle halk~n fikren yükselmemi~, dini
terbiye almam~~~olmas~d~ r. Iki köyde birer mektep aç~lm~~sa da, karyelerin üçünde ne cami, ne de mektep vard~r: Rodos'un büdçesi, halk~n~n fakirli~i cami ve mektep in~as~na imkân vermedi~inden, Kemal
hüld~metten yard~m istiyor. Askerli~in irtidada, nüfusun azalmas~na
mani olabilmesi için, Rodos Islâm~~ile buraya hariçten gelip yerli
kad~nlarla evlenenlerin kur'adan istisna edilmeleri fikrindedir. Böyle
bir tedbirin ne gibi neticeler verece~ini izah eden Kemal, Rodos'un
elden ç~kmamas~ , Osmanl~~Imparatorlu~u'nun buray~~siyasi bak~mdan takviyesi dü~üncesi ile arizas~n~~takdime cesaret etti~ini, muhatab~n~n ffituflar~n~~bekledi~ini bildiriyor ":
Sultan Abdülhamid'e
25.xu.1884
Nezd-i keramet-ârây-~~cenab-i ~ehryârilerinde ta'rif ve izah ihtiyacmdan vareste oldu~u üzre Rodos, iskenderiye engini ile Cezayir-i Bahr-i sefid
sular~n~n mültekas~nda 51 ve binaenaleyh merkez-i hilâfet-i seniyye ile Arabistan ve hususiyle Haremeyn-i ~erifiye 5* aras~nda mevcut olan turük-~~
müvvârede-i bahriyenin nokta-i iltisak~nda bulundu~undan dolay~, siyaseten
ahval-i tabiiyyesinin müsait oldu~u mertebelerden birkaç kat ziyade ehem!niyeti haizdir. Bununla beraber etraf~nda bulunan cezayirin hiçbirinde
50 Ariza metni, bir ba~kas~n~n el yaz~s~ndan Es'ad Ç~nar taraf~ndan istinsah
edilmi~tir (Defter, s. 79). Kemal'in el yaz~siyle müsveddesi, gelini Celile Bolarr'dad~r ve M. Cemal K~~ntay taraf~ndan kli~esi, yeni harflere çevrilmi~~metni (Nam~k
Kemal, c. II, ksm. II, s. 29 v.d.) ne~redilmi~tir; Es'at Çmar'daki nüshar esas
alarak, Kemal'in el yaz~siyle olan müsvedde ile kar~~la~t~rarak ne~rediyoruz.
"K~~., nokta-i mültekas~nda
Kr~., Haremeyn-i ~erifeyn
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~slam olmad~~~ ndan ve idareleri de hühnnet-i devlet-i Miyye'ye merbut
olunana~yacak 58 bir hâl-i istisnada bulundu~undan, bu sancak dahilinde devletin ittirad-i idaresine dahil olan yaln~ z Rodos ceziresidir. Rodos ceziresinde
Devlet-i aliyye'nin asabiyeti yaln~z" ~slâm ile kaim oldu~u halde, ahali-i
islâmiyenin hâli neûzübillâh 35 muhatara-i izmihlâli dM bulundu~u için, bir
suret-i mahsusada olarak nazar-~~im'ân-~~mülk-clari ve itina-yi necat-bah~â-yi
millet-perverlerine ~ayeste görünür. Rodos'un ~slâm~~ k~rk-elli sendenberi
memâlik-i hazret-i padi~ahilerinde 56 hiçbir cihetine k~yas kabul etmiyecek
derecelerde 37 tedenni ederek 38, bir vakit 200 asker veren bir nahiyenin,
~imdi umum ~slâm~~400 ki~iden ibaret kalm~~~ve zükûr-u inas cezirede bulunan
Müslümanlar'~ n topyekünu 6000 ki~iye var~ r-varmaz mertebelerde bulunmu~tur ki bunun da köylerde bulunan mikdar~~ancak bin ki~iye bâli~~olabiliyor. Bu tedenninin esbab-~~asliyyesi birer birer zail oldu~u halde askerlik
mes'elesi hâlâ nüfus-~~islâmiyeyi girdi~i tank-i tedennide idame edip duruyor.
Valua Cezayir-i Bahr-i sefid'deki ~slâm'~n ink~razdan muhafazas~~için,
bunlardan al~nan askerin bulunduklar~~kaPelerden ba~ka bir tarafa gönderilmemesi hakk~ nda bir nizam vaz'olunmu~~ise de, yine bunlar 59 te'sis-i beyt
için en müsait zaman olan gençliklerini karye ve mahallelerinden dür olarak
kaPeler derûnunda ve bekarl~k âleminde geçirmekte olduklar~~cihetle, bu
nizam~n dahi maksad-~~asil olan teksir-i nüfusa hizmet edemiyece~i, nazar-~~
teessüf ile mü~ahede olurunaktad~r.
Rodos'ca en ziyade can-hira~~olacak bir facia da, köylülerden birtak~ m
esafilin kur'a korkusu ile Yunanistan'a, veyahut Sisam gibi müstesna bir
mahalle giderek, tenassur etmekte olmaland~r. Rodos, bir hayli müddet
vilayet merkezi dahi olmu~~iken, o mertebelerde müsamaha 88 olunmu~tur ki
cezirenin onbir karyesinde Müslüman bulundu~u ve fakat birtak~m~nda
cami ve hiçbirinde mektep olmad~~~~halde, iki sene evvele gelinceye kadar
bunlara birer hoca göndermek 81 kimsenin hat~r~na gehnemi~~ve hoca irsaline
te~ebbüs olundu~u zaman dahi köylerin birtak~m~~yine aç~kta b~rak~lm~~t~r.
Bu müsamaha seyyiesi ile din ve mezhep fark~ndan bütün bütün kurtulmak
için, kâfi görünce 62, nazarlar~nda s~ rf ahval-i âdiyeden ma'dud olan bir
Kr~., tamamiyle merbut addolunamayacak
Kr~., mühasiren.
56 Kr~., Ne'uzu bi'llah-i teâla
58 Kr~., padi~ahilerinin
57 Kr~., derecelerinde
58 M. Cemal ne~rinde metin yeni harflere çevrilirken müsveddede tashih
edilen müteakip ifadelerin birk~sm~~atlanm~~t~r; bu cins ba~ka ibare ve kelimeler de
mevcuttur.
59 Kr~., yine asker olanlar
60 Kr~., müsamaha ile idare
61 Kr~., hoca olsun göndermek
62 Kr~ ., bütün bütün gafil kalan cahiller bir müddet Yunanistan'a giderek
ismini de~i~tirmeyi kâfi görünce
58

54
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hareketi ihtiyardan tabii çekinmiyor ki 63 , deh~et-bah~-i efkar olacak hallerdendir ki ~imdiye kadar tahriri hitam bulan Rodos köylerinin, yaln~z sekenesinde erkek kad~ n 340 nüfus-i islâmiye bulunuyor. Bunlar~ n ise yirmidördünün
irtidad eyledi~i sabit olmu~tur.
~slam için e~na'-i beliyyât olan irtidad~n önünü alma~a en büyük hizmet edecek saye-i inayet ve ihsan-~~cenab-~~hilâfet-penahilerinde te'sise ba~lam~~~ve bu ni'metten mahrum olan iki köye de, bu def'a birer mektep kü~ad
edilerek, i~in bu ciheti itmam edilmi~~ise de, belki elli senedenberi etraf~ na
ezan-i Muhammedi sadas~~ vas~l olmayan üç karyesinin 64 ahalisinde olan
~iddet-i fakra ve Rodos evkaf~ n~n iktidars~zl~~~na 65 nazaran dörder-be~erbin
kuru~~masraf ile vücude gelebilecek birer cami-i ~erif ile tezyini imam-al
müslimin ve k~ble-i erbab-~~yakin efendimizin ihsan-~~keramet-ni~an-~~hilafetpenahilerine kalm~~t~r.
Askerli~in gerek irtidad ve gerek taklil-i nüfusca olan te'sirini izaleyem
Rodos ~slam~'mn ve bir de hariçten Rodos'a gelerek 87 yeniden kad~n alarak
tevatt~~n edenlerin kur'adan müstesna tutulmas~, çare-i münferid hükmündedir.
Bir vakt buraca nüfus-~~ islâmiyeyi teksir için muhacir iskan' dü~ünülmü~~ve bu yolda baz~~ufak-tefek te~ebbüsler de edilmi~~ise de hayfâ ki gerek
hariçten gelen ve gerek memâlik-i padi~ahilerinin bir taraf~ndan di~er taraf~na
geçen muhacirler, do~ru-yalan, her neden ise pek fena ~öhret kazanm~~~olduklar~ndan, H~ristiyanlar'~ n desayis-i ~ikayat~~ 6°, bu maksad~n istihsaline
hail olmu~tur.
~imdi mesela, ya be~~69 ve belki üç sene içinde, hanesini Rodos'a l~akledenlerin kur'adan müstesna tutulaca~~na dair bir kanun ne~rolunmak laz~m
gelse, buraca asabiyet-i islâmiyenin az bir zaman içinde arzu olundu~u
kadar kuvvet ve kesret bulaca~~nda ~üphe yok ise de, devletçe böyle bir tedbir-i fevkalâdeye müracaat için, hariçte bir zaruret gösterilemiyece~inden,
bu suret bittabi, baz~~ guft-gûyu mucib olabilir; fakat yaln~z Rodos halk~~
kur'adan müstesna tutulmak ve cezirede teehhül edenler dahi ahaliden
addolunmak, nazar-~~dikkate 70 çarpacak kadar ehemmiyeti haiz de~ildir.
Rodos'un senede verdi~i asker yirmi ki~iden ibaret olarak, Cenab-~~hak,
encüm-i eflâk gibi, bi-hadd-ü bi-hisab eylesin asakir-i zafer-ma'eser-i mülûkânelerine k~yasen bu mikdar, deryaya nisbet katre kabilinden olmas~~cihetiyle, silah alt~ ndan eksilmesinde hiç hükm olamaz; ma mafih bunlar~n silah
Kr~., çekinmiyorlar.
Kr~., karyenin
65 Kr~., iktidars~zl~~a
46 Kr~., izaleye ise
Kr~., gelip
68 Kr~., desayis ve ~ikayat~~
69 Kr~., mesela be~~
7° Kr~., nazar-~~dikkatine

63
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alt~na al~nmas~~ ile, askerlikten bütün bütün mahrum edilmesi de laz~m olmay~p, yaln~ zca kur'aya idhal edilmekten ise, kâffesi birden redife naklolunsalar da, senede bir-iki ay ta'lim ettirilseler ve bir de kur'a zamanlar~~olan yirmi
ya~~ na kadar teehhül etmeyenler bu müsaadeye mazhar edilmeseler, buran~n
islâm~ ndan cezireyi hin-i hacette dü~ men-i hanegi ~errinden himaye için
bir ihtiyat f~rkac~~~~meydana gelir. Hem de imkân dairesinde olarak, nüfus-i
islâmiye telcsir edilmi~~olur. Rodos Islami'nin ~ehirlileri gerek servet ve gerek
mikdar-~~ emlâkçe H~ristiyanlar'a galip olduklar~ ndan, kur'adan müstesna
tutulmakla, tedenniden kurtulma~a ve bir taraftan da hariçten gelenlerle
tezayüd etme~e ba~lay~ nca, asabiyet-i devlet hiç hissolunmaz bir tarz ile
Rodos'ta tekarrür etmi~~ve ileride H~ ristiyanlar'a " galebe etme~e isti'dad
peyda eylemi~~olur.
Hâl-i haz~m deh~eti bir cihetle ulviyyet 72 ve bir âlem-i himmet ve
hamiyyet itlak~na bi-hakk~ n seza-var olan vicdan-i meali-ni~an-i mulûkânelerine ne mertehe te'sir edece~ini ve me~agil-i uzmâ-yi saltanat aras~nda 73
bu cüz'iyyat~n nazar-~~mülûkânelerine arz~~ne derece mucib-i tasdi'olaca~~n~~
tamamen bilür isem de, memalik-i mahruse-i padi~ah ~ lerinin bir kö~esinde
bulunan f~ rka-i islâmiyenin hater-gâh-i ink~razda 74 ve içlerinden birtak~m
cühelân~n mehâbât~nda edebildi~i görüp" de süküt etmek, mezheb-i muhtar-i huccete göre küfr menzilesine varan seyyiattan ma'dud olaca~~na ve
Cenab-~~hak, ilel-ebed kemal-i ~an-ü ~evketle makam-~~celil-i hilâfette fuyuzataver-i istikrar eylesin; diyanet-i islâmiyeye müteallik olan böyle mevadd-i
mu'tena-bahada merciyyet-i zat-i kudsiyyet-s~fat~~ z~ll-ül lâhilerine münhas~ r
bulundu~una binaen ve secaya-yi celile-i tevazu-i ~ahane ve ahlak-~~âliye-i
teattuf-i ~ehryârilerine igtiraren, ~u me~hudat ve mülahazat-~~kemterânemin
arz-u beyan~na ictisar~ , feraiz-i ubûdiyyetten addeyledim:
Hakikaten ~an-i me'ali-ünvan cenab-i ~ehin~ ahilerine sayan olan böyle
bir hayr-i azim için mebzül olacak inayat-~~feyz, gayât-i hilâfet-penahilerine
vas~ta-i icra ve zuhur olan 76 çaker-i ahkarlerine dünya de~er bir ni'met
olmakla ve mukteza-yi halin icras~~ise, her halde irade-i mülhemiyyet-i ifade-i
cihan-darilerine mütevakk~ f bulunmakla ol babda ve mehasin-i enzar-i kimyaâsar-i ~ehryarilerinin hakk-~~na-müstehakk-~~kemterânemde idamesi, hususa
emr-ü ferman ve lûtf-u ihsan ~evIcetlû, kudretlu... 78
7 Rebi'-ül-evvel, 302 ve 13 Kânun~evvel, 300
" Kr~., ve belki ileride
72 Kr~., bir cihan-~~ulviyyet
73 Kr~., s~ ras~nda
Kr~., ink~razda bulundu~unu
75 Kr~., bi-muhaba tenassur edebildi~ini
Kr~., olmak
Kr~., hususunda
78 Kr~ ., kudretlû, merhametlü, azametlü velini'met-i bi-minnetimiz, padi~ah~m~ z, velini'met-i alem-yan, padi~ah-i cihan efendimiz hazretlerinindir.
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Kemal'in Rodos'ta ~slâmlar'~n a~l~~~ndan, fikirce gerili~inden,
üç karyede cami bile bulunmad~~~ndan, buran~n elden ç~kmamas~~için
al~ nacak tedbirlerden bahseden bu mektubu, Sultan Abdülhamid'i
yak~ndan alâkadar etti; Kurena'dan Besim Bey'in, Kemal'e çekti~i
telgrafta Rodos köylülerini cehaletten kurtarmak, din de~i~tirmeterini önlemek maksadiyle yaln~z üç köyde dört - be~ bin kuru~~masrafla cami aç~lmas~na de~il, Cuma namaz~~da edâ olunmak üzre
15.000 kuru~~sarfiyle cami in~as~na irade-i seniyyenin zuhur etti~ini,
bura Müslümanlar~'n~ n, veya sonradan gelip de yerli kad~nlarla
evlenenlerin, nüfusun azalmas~n~~önlemek için kura'dan hariç tutulmalar~na dair iste~inin de Tefti~-i askeri hey'eti'ne havale edildi~ini
bildirmesi bu yak~n alâkan~n delilidir. Bunlar~, Kemal'in bu münasebetle Sultan Abdülhamid'e yollad~~~~16 . ~~.1885 tarihli te~ekkür
mektubundan ö~reniyoruz 79 .
Kemal, 1885 Kanun~sanrsinde Maarif Nâz~r~~Mustafa Nuri
Pa~a'ya da, yine Rodos Müslümanlar~'n~n hicretini önlemek maksadiyle bir mektup göndermi~tir. Esasen daha Midilli'de iken, ayn~~zat,
onun, mekteplere ait mütalâalar~n~~hususi olarak kendisine bildirmesine müsaade etmi~tir. Kemal, a~a~~da ne~redece~imiz mektubunda
kaydetti~ine göre, Midilli'de iken maarif sahas~nda çal~~malar~~Müslümanlar'~n tenassurunu önlemek içindir; Rodos'ta ise tenassur ba~lam~~t~r. Rodos Müslümanlar~'n~ n eli kalem tutanlar~mn geçim derdiyle buradan uzakla~malar~na mâni olmak maksadiyle, Medrese-i
Süleymaniye'ye bir sanayi ~ubesi aç~lmas~n~~dü~ünüyor. Bunun için
Maarif Nezareti'nin maddi yard~m~ na da ihtiyaç yoktur; Kanuni
Süleyman'a ait Rodos vak~flar~ndan birinin bu medreseye b~rak~lmas~~ve bu vakfa ait 24 Kânun~evvel, 1884 tarihli arizas~mn tasvibi, masraflar~n kar~~lanmas~na yetecektir. Bunlar d~~~ nda, ta'yini
istenilen hocalar~ n kabul ve tasdikini, bir inha ile, istenilen hoca
.maa~~n~n biran evvel ihsan~n~~reca ediyor 80 :

79 Asl~, Y~ld~z Evrak~~aras~nda bulunan bu mektup, Prof. I. Hakk~~Uzunçar~ii~~taraf~ndan ne~redilmi~tir ( Belletten, nu. 42, Ayn~~makale, s. 295).
°° Mektubun, Kemal'in kendi el yaz~siyle ve noksan olan m~isveddesinin
birk~sm~, yeni harflere çevrilmi~~metni M. Cemal Kuntay taraf~ndan ne~redilmi~tir (Nam~k Kemal, c. II, ksm. II, s. 696, 702).
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Maarif Nâzirt Mustafa Nuri Pa~a'ya
Midilli'de bulundu~um s~ rada dest-i mefharet-ü ta'zim ile ald~~~m
ferman-nâme-i Mi ve asafanelerinde mekâtibe dair olan mütalaat-~~ çakerânemin hususi olarak taraf-~~sami-i mün'imânelerine arz~na tenezzülen ve
at~feten müsaade ihsan buyurulmu~~oldu~undan, Rodos mektepleri hakk~nda 'olan ma'ruzat-~~resmiye-i bendegânemin baz~~cihetlerini ariza-i mahsusa ile izaha cür'et ederim. Bu tasdiâta ba~ lamadan evvel, Midilli mektepleri hakk~ nda mebzul olan inayat-~~celile-i maarif-perverilerinden dolay~~
arz-i ~ ükran etmek istiyorum; fakat ~imdiye kadar kül-ü kalem-i hakirânem
ifade-i meram isnad edilebildi~i halde hakikaten ma'raz-i te~ekkürde olan
tasavvurat~m~~tasvirden aciz kal~yorum.
Midilli'de Cemiyet-i ilmiye'nin son mazbatas~n~~tertibettirmekle me~gul
oldu~umu gören ahbab~ mdan biri, "Midilli halk~ , aleyhinize muhzir tertibettirmekle u~ra~~ yor; siz hasta bulundu~unuz halde anlar~ n mekteplerine
hoca maa~~~tedarik etmekten ba~ka bir~ey dü~ ünmüyorsunuz!" demekle,
"Bu türlü nakiselerini bildi~im için mekteplerinin bu istedi~im hale gelmesini bu dereceye kadar iltizam ediyorum ya..." cevab~n~~vermi~tim. ~~te
Midilli'nin sahihan muhtaç oldu~u maarif-i ibtidaiyeyi oraca te'sis edebilmek bendenizce bir ömr-i be~ere sermaye-i iftihar olma~a kafi olacak bir
hizmete saye-i inâyet ve himayet-i âsafanelerinde nail oldu~umdan, hakk-~~
bendegânemde irad buyurulan bu itimad-~~celil-i mün'imânelerinin il'el-ebed
minnetdarly~m.
Rodos sanca~~~ise maarifçe Midilli'den ziyade himmet ve inayet-i
mün'imânelerine müftekard~ r. Oradaki sa'ylerin birinci sebebi, Müslümanlar tenassura ba~layacaklar korkusu idi; burada ise ba~lam~~lar. Bir surette
eli kalem tutan Rodos Müslümanlar~'m teharri-i mai~et ile ~uraya-buraya
da~~t~p .da, ~slam'~~bir kat daha azaltmamak için Medrese-i Süleymaniye'ye
bir de sanayi ~ubesi açmak en ziyade çal~~~lan maksatlardand~ r. Bu leyli
s~n~f~yle sanayi ~ ubesini vücude getirmek için nezaret-i celile-i asafânelerince
nakden bir fedakarl~k ihtiyar~ na ihtiyaç görünmez. Medrese-i Süleymaniye'nin
sahibi olan cennet-mekan Sultan Süleyman Han Gazi evkaf~ndan Rodos'ta
mevcut olanlardan birinin medrese-i mezkûreye terki hakk~nda Rodos Meclis-i
idaresi taraf~ndan 12 Eylül, 99 tarihiyle Vilayeee takdim olunan ve rivayete
göre nezaret-i celilelerince derdest-i müzakere bulunan mazbata mü~arileyh
hazretlerinin evkaf~ ndan olan sermayeye dair 12 Kanun~evvel, 300 tarihli
ve 164 numaras~~ile takdim etti~im arizamn tervici kâfi olaca~~ ndan, inayât-i
mahsusa-i fahimânelerinden Rodos Cemiyet-i ilmiyesi dahi mazhar olursa
Medrese-i Süleymaniye müsteid oldu~u mertebe-i istikmale isal edilmi~~olur.
Arzetti~im kar~~l~ k az görünür ise de, bir taraftan Medrese-i Süleymaniye
irad~n~n tezyidi ile u~ra~~ lmakta oldu~u gibi birinci s~n~f~~talebesinin ekmek
ve donu da yine Gazi Mü~arileyh Hazretleri evkaf~ ndan olan imaretten
verilece~ine nazaran, bu tesavvurun imkan~~ hisab ile dahi sabit olmu~tur.
O halde dahi zükûr mekâtib-i ibtidaiyesince arzu olunacak bir~ey kal~r ki
o da ta'yin olunan hocalar~ n kabul ve tasd~ ki ve bir de Meis kazas~nda te'sis
olunan mekâtib-i ibtidaiye için 23 Te~rinievvel, 300 tarihli ve 303 numaral~~
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inha ile Vilâyet'ten istenilen ve ~ imdiye kadar Nezaret-i celile'ye arzolunmu~~
olmas~~ der-kâr olan hoca maa~~n~n ihsan~d~ r. Rodos köylerinin her birinde
bulunan müslüman çocuklar ki...

Akdeniz'de Sisam ile Rodos aras~ nda bulunan küçük adalardan
isporat (Sporade) adalar~ndan birk~sm~, bu arada Kerpe ve Sömbeki Rodos'a ba~l~d~ r. Muhtariyet idaresine kuvvetle meyilli olan
bu yerlerden bilhassa Sömbeki ahalisi, di~er adalara göre serke~lik
bak~m~ ndan dikkati çekmektedir. Hareketleri cezas~z kald~~~ndan
cesaretleri gittikçe artm~~, hattâ irade-i seniyye mucibince yap~lmas~~
gereken nüfus tahririne bile mani olmu~lar, bu sebeple Rodos mülhakat~ ndan ancak Kerpe'de nüfus say~m~~ yap~labilmi~ tir. Böyle bir
zamanda Sömbeki Kaymakaml~~~ 'na Dahiliye Vekâleti taraf~ndan
ta'yin edilen bir kaymakam~~iktidars~zl~~~ndan dolay~ , Kemal kabul
etmemi~, yerine bu i~leri yürütme~e muktedir birini inha etmi~,
bunun tasdiki için aylarca mücadeleden sonra fikirlerinde israr ederek,
bu inhalar~ n tasdiki için Abdülhamid'in tevassutunu reca etmi~tir".
. 1885 tarihli bu mektubundan bir ay kadar sonra, ~sporat
15
adalar~ nda muhtariyet temayülünün önüne geçmek, halk~n hükümete itaatini te'min için muktedir me'murlara ihtiyaç oldu~undan,
inha etti~i kimselerin me'muriyetlerinin tasdiki için Sadr-~~ âzam
Mehmed Said Pa~a'ya da bir mektup göndermi~ tir. Biraz sonra
ne~redece~imiz bu mektubunda, Sömbeki'nin nüfus say~m' dolay~siyle ablukas~ na müsaade edildi~ini, sünger ticaretinin makineli kay~klarla yap~lmas~~hususundaki isteklerinin yerine getirilmesinden
duydu~u sevinci, muhatab~n~n hastal~~~n~~ gazetelerde okudu~u zamanki teessürünü, iyile~ti~ini haber al~ nca ne kadar memnun oldu~unu anlat~yor. Mektubunu bitirirken sözü yine, Kerpe Kaymakaml~~~ 'na inha etti~i Mahir Bey'in Dahiliye Nezareti taraf~ndan
hâlâ ta'yininin tasdik edilmedi~ine getirerek, aksi 'bir karara varilmamas~~için Said Pa~a'n~n yard~m~n~~reca ediyor 82 :

81 Asl~, Y~ld~ z Evrak~~ aras~nda bulunan bu mektup, Prof. ~. Hakk~~ Uzunçar~~l~~taraf~ndan ne~redilmi~tir (Benden, nu. 42, Ayn~~makale, s. 384 v.d.).
82 Mektup metni, Kemal'in el yaz~s~~ile olan mishadan Es'at Ç~nar taraf~ndan
istinsah olunmu~tur ( Defter, s. 27).
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Mehmed Said Pa~a'ya
I 2 VIII . 1885

Hizmet-i devlette mazhar-i te'yid olmaktan büyük dünyada hiçbir
lezzet tesavvur olunamaz. Sömbeki'nin ablukas~~ve sünger makineleri memnu'iyyetinin men'ine müteallik olan ma'ruzat-1 kemterânemin is'af~na mebzul
olan inayet-i celile-i fehamet-penahileri, evvelden (?) hayat bah~eden bir
hafta zarf~nda iki defa müstefid oldu~um için, terettüb eden farize-i mahmedetin ifas~ndan o derece âcizim ki te~ekkür lafz~n~~lisana almaktan hicab
ederim".
Kulunuz için ne garib bahts~zl~kt~r ki böyle bir surur-i vicdaniden
birkaç saat olsun hâdisesizce istifade mümkin olamad~. Gazetelerde inhiraf-i
mizac-i mün'imâneleri f~kra-i elimesi görüldü; bu haberin te'sirat-1 cangüdaz~n~~izale edebilecek bir~ey var ise, o da âfiyet-i rahimâneleri be~areti
idi. Cenab-~~hakk'a ~ükürler olsun ki, gazeteler, çakerlerini o be~aretten
mahrum b~rakmad~lar.
Birkaç saat içinde sururdan kedere, kederden surura intikal etmek
hissiyat~na ma~lûb olan kalbe göre, baya~~~dünya de~i~tirmek kadar tezelzülbah~-i ~st~rab oldu~undan, çekilen buhran-~~ ~edidin hala te'sirinden kurtulamad~~~ma nazaran, ifadat-~~kemterânemde bir kusur ediyor isem, afy~n~~
istirham ederim.
~nayet-i ilâhiye ile zail olan inhiraf~n, kesret-i i~tigalden ne~'et eyledi~i
rivayet olunuyor. Vak~a, Ne ~and~r hak yolundd halka bezl-1 cdn edib durmak
—Ne devlettir ~ehld-1. zi-haydt olmak bu dünydda sözü, efendimiz gibi `izam-1 `izam
için sevilecek hakikatlerdendir; fakat hakim-i asafânelerine ~uras~~ da hafi
de~ildir ki vatana müteallik olan her türlü fedakarl~klar, idame-i hizmet
iktidar~n~~muhafaza ~art~~ ile müfid olmak laz~m geliyor. Elbette zat-1 sami-i
meall-perverânelerini, bu ~eritaya riayeten âciz görecek kadar talihsiz de~iliz.
Saltanat-~~seniyye'nin saye-i iktidar ve akdar~nda, Sömbeki'nin ablukas~~bir haftandanberi s~z~lt~s~zca icra olunuyor. Iki-üç güne kadar, evamir-i
evvele kar~~~görülen muhalefetin bütün bütün ber-taraf olmas~~kaviyyen
me'mul olunmaktad~r. ~imdiye kadar me'murlar~m~z~n maa~~ve me'muriyet
dilencili~i saikas~~ile, yüz verile verile, eyâlet-i mümtazeye rahmet okutacak
bir mertebe-i serke~iye gelmi~~olan Sömbeki, bu tazyik kuvveti ile baya~~~
83 Kemal, k~z~~Feride Han~m'a, damad~~ Menemenli Rifat Bey'e hitabeden
18 . vitt . 1885 tarihli mektubunda da, makineli kay~klarla sünger ticareti memnuiyyetinin kald~r~ld~~~ndan duydu~u memnunlu~u ifade ediyor: "Pazar günü
Sömbeki'den avdet ettim; bu gün yine gidiyorum. Herkit'in tahriri icra olundu;
Sömbeki'nin de yar~n ba~l~yor. Makine memnuiyyeti la~vedildi. Dahiliye Naz~r~~
kenefi, makinelere dair Vilayet'in tasdik ile gönderdi~i mazbatay~~has~r-alt~na atm~~.
Sadr-~~ azam ise, hani, "Herkes h~rs~z, sizden ba~ka para çalmayan yok; an~n için
sizi tasdi' ediyorum" yolunda bir mektup yazmam~~~m~~ idim, herif, ala-ra~m-ül
Memnuiyyeti o ka~~t üzerine
vükela an~~meclise koymu~. Suretleri ok unmu~~
la~yedildi" (Kemal'in kendi el yaz~s~~ile olan bu mektubu, Türk Tarih Kurumu'ndaki evrak~~ aras~ndad~r, nu. 21).
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yeniden fetholunmu~~bir hale gelecek ise de, yine Dahiliye, veyahut intihab-~~
me'murin Komisyonu, buraca ta'yin olunan kaymakam~n me'muriyetini tasdik
etmemek teassubunda devam eder de, tedabir...84 nin iktitaf-~~semerât~ndan
hükümeti mahrum eylerse, hakikaten buraca hiçbir ~ey yap~lma~a iktidar
kalmayaca~~ndan, böyle bir netice-i gayr-i maraziyyeye ittisal edilmemek
için, tekraren ve mahsusen, inayet-i celile-i cenab-~~sadaret-penâhilerine iltica
olunur. 01 bâbda ve kat~be-i ahvalde...

Temmuz, 301
Kemal, Rodos Müslümanlar~'mn din de~i~tirmesine, ba~ka yerlere hicretine mani olmak için dini bir terbiyenin de takviyesine
ihtiyaç oldu~undan, Sultan Abdülhamid'e gönderdi~i 25 .xn. 1884
tarihli mektubunda cami in~as~~lüzumundan bahsetmi~, bu hususta
derhal, irade-i seniyye mucibince bu dini müesseselerin yapur~lmasma karar verilmi~ti. A~a~~daki mektubu, bu camilerin kü~ad merasimi münasebetiyle Sultan Abdülhamid'e yollam~~t~r. Ertu~rul,
Müjgân ve Sultan Abdülhamid'in nam~na Hamidiye ad~~verilen
bu camilerin bulunduklar~~yerleri tasvir eden Kamal, bu hususta
ihtiyaç hissolunan baz~~ ~eyleri, Besim Bey'e de yazmakla beraber,
ihmal edilmemesi için, bunlardan Sultan Abdülhamid'i de haberdar
ve onun lûtuflarm~~reca etmektedir' 85 :
Sultan Abdülhamid'e

27.x.1886
~mam-~~müslimin ve muktedâ-yi erbâb-~~din olan velini'met-i bi-minnetimiz padi~ah~m~z, padi~ah-i âlem ve k~ble-gâh-i ümem efendimiz hazretlerinin câmiiyyet-i celile-i hilâfet-ü saltanat ve mazhariyet-i külliye-i inâyet-ü
merhametleri âsar-i bâhiresinden olmak üzre Rodos mülhakat~ndan, belki
as~rlardanberi Ezan-i Muhammedi istima'~ndan mahrum olan Çay~r ve
karyelerinde mesarifinin efdal-i celile-i mülûkânelerinden tesviyesi ile in~as~~irade-i seniyye-i hilâfet-penahileri muktezâ-yi celilinden olan
üç cami-i ~erif, biribirini müteâkib makrûn-i hitam olarak, ikisinin bir müddet evvel resm-i kü~adlar~~icra olundu~u gibi, bunlardan ferman-~~hümâyun-~~
~ehryârilerine imtisalden Çay~r cami-i ~erifi Ertu~rul ve
5k; cami-i
~erifi Tir-i müjgân namlar~~ile tesmiye olunmu~~ve Adet budur âharda gelir
bezme ekâbir kaidesince, itmam~~en sonra müyesser olan 412.4_,4. cami-i ~erifi
dahi Hamidiye ünvan-~~celili ile nâm-dâr edilmi~tir.
Cevami-i ~erifenin kü~ad~~münasebetiyle köylerde bulunan etfal-i müsliminin sünnet-i hitan~~icra edildi~i gibi, inayet-i mâlâ-nihâye-i hazret-i mülûkânelerinden ihsan buyurulan tahsisat ile her birinde birer Mevlid-i ~erif k~raet
84
85

Müteâkip kelime kaydedilmemi~tir.
Mektubun kopyas~, Esat Ç~nar'da (Defter, s. 77)d~r.
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ettirilmi~~ve o münasebet ile fukaraya, belki müddet-i örnürlerinde görmedilderi surette pilav ve zerde ikram edilmi~~oldu~undan, bi-çareler umur-~~
diniyelerinin takviye ve islalu ile beraber bir de ziyafet-i seniyyeye nail olunca
hayret ve mefharetten ibaret bir hal ile saatlerce girye-riz-i mesai- oldular
ve dillerinin döndü~ü yolda, deavat-i tezayüd-i ömr-ü ~evket-i ~ahanelerini
tekrar eylediler.
Ertu~rul ve Tir-i müjgan cami-i ~eriflerinin mevlu'leri de pek güzel
ise de, mazhariyet-i mahsusa-i cenab-i ~ehryarileri asar~ndan olarak Hamidiye cami-i ~erifi, üç saatte dola~~lam~yacak derecelerde v'âsi bir ar~zal~~zeminin
en yüksek mevk~ine tesadüf ederek o sahra-yi rengini, latafet-i manzaras~~ile
bir kat daha tezyin etmekte ve öyle, cezirenin en hücra mahallinde bi-kes-ü
garib kalan aceze-i islam hakk~nda zat-~~ ~evket-simat-i cenab-~~hilfet-penahileri
akdesinden ne kadar Mi bir himayet cari oldu~una alem-i
baladan inmi~~bir burhan-i mücessem gibi görünmektedir.
Cevami-i ~erifenin baz~~ihtiyacat~~Besim Bey kullarma i~'ar okumakla
ve Cenab-~~ hak, vücud-~~alem-süd-i veli'ün-ni'amanelerini kemal-i ömr-ü
afiyet ile daha nice bin hayrat-~~celileye muvaffak buyurmak delvat~~ise her
zaman ve der-zeban-i ubUdiyyet bulunmakla, ol babda ve kat~be-i ahvalde
emr-ü ferman ve ihsan-i bi-payan ~evketlü, kudrethi, azamethl, merha~netlü
velini'met-i bi-minnetimiz padi~ah-i alemyan ve ~ehen~ah-i `amim-el ihsan
efendimiz hazretlerinindir.
15 Te~rinievvel, 302

Rodos karyelerinden üçünde yapt~r~lan camilerin in~asmda çal~~an kalfaya Sanayi Madalyas~~verilmesine, hizmet gören di~er
kimselerin adlar~~bildirilmesine dair irade-i seniyye sudur etti~i Dahiliye Nezareti taraf~ndan Nam~k Kemal'e yaz~lm~~t~r. Rodos'a ait
me'seleleri duyurmak için bunu vesile sayan müellifimiz, Dahiliye
Nâz~r~~Ahmed Münir Pa~a'ya gönderdi~i 17.x~.1886 tarihli mektubunda, bir menfa say~ld~~~~için idarece müsamahaya u~rayan,
halk taraf~ndan vergilere maktuiyyet konulup bunu hükümete de
kabul ettiren Rodos'ta bir nevi muhtariyete çal~~~ld~~~ndan bahisle,
iki senedenberi idaresindeki intizam dolay~siyle bura varidat~n~~
üçtebir nisbetinde art~rd~~~n~, isporat adalar~ndan ancak Rodos'a
ba~l~~olanlarda nüfus say~m~~yap~labildi~ini kaydediyor. Gösterdi~i
bu muvaffak~yette, Sultan Abdülhamid'in himayesinin de te'siri
olmu~tur. Mektubuna ek olarak taltifi gereken kimselerin adlar~n~~
da göndermi~tir; ancak, bunlar yaln~z cami in~as~nda çal~~an bir
kalfa ile sair müstahdemler de~ildir; ba~ar~s~~görülen ba~ka me'murlar~n da listesini yollam~~t~r. Bu münasebetle onlar~n da taltifini
reca ediyor 86 :
88 Mektubun, Kemal'in el yaz~siyle nüshas~~Salih Zeki Aktay'dad~r; bundan
faydalandarak M. Cemal Kuntay taraf~ndan kli~esi ve yeni harflere çevrilmi~~metni,
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Ahmed Münir Pa~a'ya
17.x1.1886
Avat~ f-i ihyakari-i mülûkânelerini taltif-i bendegânda icad-i vesaile
kadar tevsi eden velini'met-i bi-minnet padi~ah-i meâli-haslet Efendimiz
Hazretleri taraf~ndan, Rodos'ta in~a buyurulan cevami-i ~erifenin hitam~~
münasebeti ile ihsan buyurulan imtiyaz madalyas~n~ n berat-i Mi-~aniyle beraber irsal olundu~una dair ve cami'lerin in~as~nda istihdam olunan kalfaya
Sanayi Madalyas~~ ihsan buyuruldu~undan isminin arz~~ ve daha sair taltifi
laz~ m olan bendegân için bir defter takdimi irade-i mekarim-i ifade-i cenab-i
~ehin~ahi muktezâ-yi celilinden oldu~unu mübe~~ir ~eref-tastir buyurulan
asafâneleri ~eref-resan-i enamil-i ta'zim-ü i'zaz oldu ve
irade-nâme-i
madalya ile berat-i Mi-~an nihade-i ferk-~~iftihar-ü imtiyaz olundu. Inayat-i
aliyye-i cenab-i veli-ni'metin bir zerresine ifa-yi mahmedet iktidar-i be~er
dahilinde de~ilse de, farize-i ubûdiyyet saikas~~ ile bir arz-i hal tertibolunarak
ref'-ü
leffedilmekle bir münasib zamanda atabe-i felek-mertebe-i
takdimi inayât-i aliyye-i rahimnelerine mütevakk~ft~r.
Kerâmat-~~celile-i hilâfet-penahi asar-~~bâhiresinden olarak taltifi iktiza
eden bendegân için irsali ferman buyurulan deftere gelince, Rodos sanca~~~
her nedense ~imdiye kadar gelen me'murlar~n hemen kâffesi taraf~ndan bir
nevi menfa addolunarak idarece pek ziyade müsamahaya u~rad~~~ ndan,
pek ziyade mü~evve~~bir halde iken bir dereceye kadar intizam alt~na almabilmi~~ve leffen takdim olunan hulâsa pusulas~ndan malüm-~~daverâneleri
buyurulaca~~~vechile iki sene zarf~nda sülüsünden ziyade terakki etmi~tir.
Kavaid-i siyasiyece bir memleketin müvazenesi suret-i idaresine mi'yar
ittihaz edilegelmesine nazaran bu pusula dahi Rodos'un idaresince istihsal
olunabilen intizam~n derecesine delil olabilir. Bundan ba~ka, Vilayet dahilinde bulunan Isporat adalar~~ vergilerine bir maktu'iyyet iddias~~ meydana
koyarak, her nas~lsa vaktiyle hükümete de kabul ettirmi~~olduklar~ndan bu
müsaadeyi baya~~~muhtariyet derecesine getirdikleri halde mümkin mertebe
tecavüzlerinin önü al~nm~~~ve hattâ sair taraflara tâbi olan Isporat adalar~nda
tahrir-i nüfusa iktidar has~l olamam~~ken, buraya tabi olanlarda o nizam
dahi icra ettirilmi~~idi. Bu neticelere vusulde taraf-~~çakerânemden hasb-essadaka sarfolunan gayretin de bir dereceye kadar dahli oldu~unu tahdis-i
ni'met kabilinden olarak arzetmekten çekinmez isem de, as~l meclar-~~muvaffak~yet birinci derecede min gayr-i istihsalin mazhar oldu~um teveccühat-i
mahsusa-i padi~ahinin te~ebbüsat-i lazimede refakat me'murlar~na ilka etti~i
itmi'nân-ü cesaret ve ahaliye bah~eyledi~i emniyet olarak tevf~k-u te'yid herhalde - velini'metin ve sa'y-ü gayretin k~sm-~~ a'zam~~ da refakatindedir. Bu
cihetlerle Rodos'ta yaln~z cevam-i ~erifenin in~as~nda de~il, sair umûrda
dahi arz-i hizmet-ü sadakat etmi~~birtak~m bendegan mevcut oldu~undan,
istid'a-yi taltiflerini medar-i ta'ciz olmayacak bir zamana ta'lik etmekte oldu~um halde inâyet-i cemile-i cenab-i cihan-clari, bu bâbda dahi tekaddümDahiliye Naz~ r~'na gönderildi~i kayd~~ile ne~redilmi~tir (Nam~k Kemal, c. II, ksm. II,
s. 28, 30).
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nümâ-yi zuhur olarak imdada yeti~mekle tertibine ictisar olunan defter leffen
takdim k~l~nm~~~ve cevami-i ~erifeden Ertu~rul ile Tir-i miljgân'~~bir kalfa ve
~ehre onbe~~saatten uzak bulunan Hamidiye'yi ba~ka bir kalfa in~a eyledi~inden ve erkam-~~ inayât-i cenab-i ~ahin~ah'inin teaddüd ile tenahi bulmayaca~~~bidihiyyattan oldu~undan, ikisinin de ismi melfuf deftere dercedilmi~tir. 01 bâbda ve herhalde emr-ü ferman hazret-i velFül-emrindir.
21

Safer, 1304, 5 Te~rinisani, 130287
Bende,
Mehmed Nam~k Kemal

Cezayir-i Bahr-i sefid Vilâyeti'ne ba~l~~her yerde Yunanl~lar'~ n,
Rodos'ta ise Yunan'a izafeten Ingilizler'in fesat ç~ kard~klar~~ göze
çarpmaktad~r. Hükümetin emri mucibince Rodos'ta nüfus say~m~~
icra edilmekle beraber, Sak~z'a ba~l~~ adalarda bu kanuna riayet
olunmayarak nüfus tahriri yap~lamamas~~ da fesad~ n tezahürlerindendir. Rodos'ta ~ngiliz siyasetine kar~~~koyabilece~ini ileri süren
Kemal, Cezayir-i Bahr-i sefid Vilâyeti'nin ba~ka yerlerinde ba~gösteren ve Yunanl~lar'~n ç~ kard~ klar~~fesatlarla mücadeleyi kendince
imkans~z bulmakta, bu hususta arizalar~na kay~ts~z kalan Bab-~~
ikaz~n~~istemektedir. Besim Bey'e yollad~~~~ a~a~~daki mektubunda
üzerinde durdu~u bir ba~ka mesele de az-çok bununla alakal~d~r
Sultan Abdülhamid'e sadakat ve liyakatine dair ma'ruzatta bulundu~u Cezayir-i Bahr-i sefid Vilayeti Müddel Umumisi Tevfik Bey
Istanbul'a gitmi~tir; i~in iç yüzünü l'ay~ kiyle bilen Tevfik Bey'in
dinlenilmesini, edinilen bilginin Sultan Abdülhamid'e arz~n~~ reca
ediyor 88 :
Besim Bey'e
3. v. 1887
Cezayir-i Bahr-i sefid Vilâyeti'nin her ciheti Yunan ve Rodos sanca~~~
ise Yunan'a• izafeten Ingiltere desayisi içindedir. Yunan tesvilât~~gittikce
kuvvet buluyor. Bir derece kuvvet buluyor ki, bendeniz, Rodos'a tabi' olan
Isporat adalar~n~~saye-i akdar ve iktidar-i padi~ahicle tahrir-i nüfus nizam~na
itba' ettirdi~im halde, Sak~z'a tabi' adalarda o kanun-i padi~hi icra olunmad~.
Takvim'üs-sinirt'ine göre 5 Te~rinisani, 1302 tari87 Ahmed Muhtar Pa~a'n~n
hinin Hicri kar~~l~~~, 19 Safer, 1304'dür.
88 Kemal, ayn~~ tarihte Said Pa~a'ya da bir mektup yaz~ p, Tevfik Bey'in
Adliye meslekinden ayr~lmak istedi~ini, ma'ruzat~~bulundu~unu kay~t ve kendisinin
lütfen dinlenilmesini reca etmi~tir. Her iki mektubun kopyalar~~Es'at C~nar'dad~r
( Defter, s. 86, 75).
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Bu adalar~n iddia ettikleri idare-i istisnaiye, Vilayet'in her taraf~na sirayet
edece~inden ve bu iddian~n hiçbir kaideye müstenid olmad~~~ndan bahisle
gerek Rodos'tan ve gerek Vilayeeten müteaddid ma'ruzat takdim olundu;
Bab-~~alrce hiçbirine ehemmiyet verilmedi. Mülkün sahibi vükelâ de~il padi~aht~r. Bendeniz, buraca ~ngiltere desayisinin önünü alma~a muktedirim;
kendimi ortaya korum. Bir edebsiz tercemam var, an~~def'ederim. Bir ma'tuh
konsolosu var, an~n ile nas~l olsa u~ra~~r~m; fakat Yunan desayisinin tesi'rat~n~~
men'etmek yaln~zca buran~n ve hattâ Vilayet'in kuvveti ile kg~bil olamaz
zannederim. Cezayir-i Bahr-i sefid Vilayeti Müddel Umumisi Tevfik Bey
Der-saadet'e azimet etti~inden ve buralar~n hakay~k-i ahvaline tamamiyle
muttali bulundu~undan, irade buyurulacak tafsilat andan al~nabilir.
Huzur-~~hazret-i velini'met'e gerek Vilayet'in haline, gerek mumaileyhin
liyakatine ve sadakatine dair baz~~ma'ruzat takdim olunmu~~ise de, hafaya-yi
maslahat hiçbirisinde tamamiyle münderiç olmad~~~ndan ve mumaileyh ise
buralar~n bi'l-etraf haline vak~f oldu~u gibi, hakikaten hizmet-i padi~ihiye
lay~k ve o sayede terakkiye müstehak bulundu~undan, bir kerre de kendisinden istizah-i maslahat buyurulmas~n~~ve ifadat~n~n bir münasib zamanda,
huzur-i sami-i hilafet-penahiye arzolunmas~n~~hamiyyet ve sadakat nam~na
temenni ederim. 01 bâbta...
21 Nisan, 1303

6 Haziran, 1887 tarihli mektubun kime gönderildi~i kaydedilmemekle beraber, muhteviyat~ndan bir Nâz~r'a, belki Maliye Nâz~r~'na
yaz~ld~~~~anla~~l~yor ve Kemal bu s~rada Sak~z Mutasarr~f~~bulunuyordu. Mektupta, Cezayir-i Bahr-i sefid Vilayeti dahilinde isporat
denilen oniki adan~n mevcudiyetinden, Tanzimat'tan önce yaln~z be~~
adaya maktu' vergi usulü konuldu~undan, Tanzimat'~~müteakip bu
usul ilga edildi~i gibi, tatbikatta da birçok maddeler de~i~tirilerek
art~k hükmü kalmam~~~bir fermana dayan~larak vergi al~nd~~~ndan
bahsediliyor; Isporat adalar~ndan geri kalan yedisinin, fermanda ad~~
bile zikredilmemi~tir. Isporat halk~, kendilerini, Devlet'in vergi sistemindeki ihmali yüzünden bir nevi imtiyazl~~saymaktad~r; Sömbeki'de
son günlerde sünger vergisi vermemek için te~ebbüse geçilmi~tir.
Bunun ba~ka yerlere de sirayetinden endi~e eden Kemal, vaziyeti
Cezayir-i Bahr-i sefid Vilâyeti'ne bildirmi~, arizas~n~n bir suretini de
muhatab~~ olan zata a~a~~daki mektubuna ek olarak göndermi~tir.
Vergi usulünden do~an yedi-sekiz bin liral~ k hazine zarar~n~n önlenmesi için, icabeden tedbirin al~nmas~~ hususunda alâkal~~makam~~
ikaz etmektedir 89 :
89 Mektubun, Kemal'in el yaz~s~ndan istinsah olunan mishas~~ Esat C~nar'dad~r (Defter, s. 15).
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Devletlû Efendim Hazretleri,
Min-gayr-i istihsal idaresine me'mur oldu~um sancak dahilinde hukuk-~~
hazineye dokunacak bir mes'ele zuhur etti~inden, o hukukun muhafazas~na
nezaret-penahilerini, ub~:~diyyet-ü sadakat saikas~~ ile
kâfil olan zat-~~
tasdie mecbur oldum.
Cezayir-i Bahr-i sefid Vilayeti dahilinde bulunan ve isporat ta'bir
olunan oniki cezire, devlete suret-i maktûada bir vergi vermektedirler ki
bunun mikdar~, tahrir muamelât~na tevfikan vergi al~nmak laz~m gelirse,
has~l olacak irad~n onda biri de~ildir. Bu maktu'iyyetin esas~, kabl'et-Tanzimat, yaln~z be~~adaya mahsus olmak üzre verilmi~~ve Tanzimat-~~hayriye
ile esasen mülga olduktan ba~ka, ekser ahkam~~tagyir edilerek hiç hükmü
kalmam~~~bir fermana müsteniddir ve alt~s~~Rodos'a tabi' olan di~er yedi
cezirenin ise, Ferman'da isimleri bile münderiç
isporat halk~, hukuk-~~hazineyi bu suretle ihlal eyledikten ba~ka, tekilifte cari olan maktûiyyet usulünü bir nevi imtiyaz hükmünde göstermek
istediklerinden, ~u hal-i gayr-i tabiiye bir nihayet verilmek için, gerek buradan ve gerek Vilayeeten makamat-~~aliyeye ma'ruzat-i müteaddide takdim
olundu; has~l olacak neticeye intizar olunuyor.
~imdi ise Sömbeki halk~~birtak~m vesail-i faside ile sünger resmini de
çürütmek te~ebbüsündedirler. Görecekleri cüz'i bir müsaade sair adalara da
sirayet edece~inde ve refte-refte, devletimin yedi-sekizbin liral~k irad~~mahvolaca~~nda ~übhe yoktur.
Tafsilât ve maslahat bu defa vilayet-i celileye arzolundu ve yaz~lan
arizamn bir sureti de, mal~lmat olmak üzre leffen takdim edildi. Meallerine
nazaran iktizâ-yi halin icras~~inâyet-i mahsusa-i âsafanelerine sayan görünür.
01 bâbda...
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Yukar~daki mektup, Nam~ k Kemal'in makalemizin ba~~ndanberi
üzerinde durdu~umuz mevzu ile alâkal~~mektuplar~n~n, elimizde
mevcut vesikalara göre sonuncusudur. Esasen, mektubun tarihinden
birbuçuk sene sonra vefat eden (2 .x~~ . ~ 888) müellifimiz, Osmanl~~
Tarihi'nin tab'~~durdurulmas~, bas~lan nüshalar~n sat~~~~men'olunmas~~dolay~siyle mühim maddi ve manevi ~st~raplarla kar~~la~m~~t~r.
Bu sebeplerle sihhati de sars~lan Nam~k Kemal'in, ömrünün son
bir - iki y~l~nda bu gibi siyasi mes'elelerle me~gul olmad~~~n~~tahmin
ediyoruz.

