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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kur-
duğu medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, 
zihnî faaliyetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değer-
leri üretir, ürettiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî an-
layışlar arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi 
zaman da uzlaşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür 
ve medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak 
daha aydınlık bir gelecek inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, 
ortak mirası ve ortak kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini 
geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük 
devletler kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında 
büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her 
değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber ol-
muştur. İslam ve Türk tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim 
bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana 
dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, 
adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem 
tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın et-
kin bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki ne-
sillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve 
medeniyet mirasının daha iyi idrak edilmesine ve sahiplenilmesine 
bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, 
Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, 
Horasan’da, Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her 
köşesinde üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâ-
line gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi 
gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir mede-
niyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak 
sahip olduğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle 
mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce in-
sanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli 
alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz 
metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıp-
kıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, 
Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda 
yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesille-
re ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların 
hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve 
sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-
ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve 
tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, 
bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

                                                
           Recep Tayyip Erdoğan

                                                           Cumhurbaşkanı
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GİRİŞ

LÜGATÇİ DOKTOR HÜSEYİN REMZÎ’NİN 
SERENCÂMI1

İlhan Ovalıoğlu’na

Bilhassa yazdığı ve kendi ismini verdiği Lügat-i Remzî isimli bir 
lügatiyle tanınan Dr. Hüseyin Remzî, matbuat tarihimizin meçhûl ve 
aynı zamanda dikkate değer şahsiyetlerinden biridir.2 

Ailesi, Doğumu, Evliliği ve Ölümü

Hüseyin Remzî, tüccar zümresinden Tolcalı (Silistre) İsmail Efendi 
ile Emine hanımın oğlu olarak bu şehirde, 1853 (Hicrî 1270) senesinde 
dünyaya geldi. Kitaplarını ısrarla es-Seyyid unvanıyla imzaladığı görü-
lüyorsa da bu hususta başka bir bilgi bulunmamaktadır. Küçük yaşta 
İstanbul’a geldiği anlaşılmaktadır. Bütün tahsil ve iş hayatı bu şehirde 
geçmiştir. Hüseyin Remzî, 1880 senesinde Necip Paşa (1245-1247 – 2 
Kasım 1899)3 ile Faika Hanım’ın kızı Fatma Nazime (Altınbilek, 1858 - 
3 Mart 1936) hanımla evlendi ve bu evliliğinden iki oğlu oldu. Büyüğü 
Mehmet Fatih (Altınbilek, 1888 - 14 Ekim 1982) 1909’da Harbiye’den 
mezun oldu. Osman Fevzi - Şerife kızı (Araç, 1897 - İstanbul, 19 Ekim 

1 Müteferrika Dergisindeki (sayı 3, yaz, 2007-1, s. 55-70)  yazı esas alınarak hazırlan-
mıştır.

2 Bu yazımıza esas olan Sicill-i Ahvâl kaydının (BOA, Sicill-i Ahvâl Defteri, c. VIII, s. 
1033) kaydı Mehmet Zeki Pakalın tarafından da aynen alınmıştır (Sicill-i Osmanî 
Zeyli, c. IX, s. 2266-2267). Hüseyin Remzî’nin Emekli Sandığı’ndaki dosyasına 
Hüseyin Aygün’ün kıymetli yardımıyla ulaşabildim. Kendisine müteşekkirim. Aile 
hakkındaki bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü daire başkanla-
rından İlhan Ünsal’a borçluyum.

3 Kısa hayat hikâyesi için: Mehmet Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî Zeyli, c. XIII, s. 
3144.
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1978) ile evlendi ve çocuğu olmadığı için Vuslat Kuşcu’yu evlât edindi. 
Kıdemli yüzbaşı olarak emekliye ayrılmasını (15 Mayıs 1928) takiben 
Haziran 1929’dan itibaren Hava Uçuş Okulu’nda (Eskişehir, Diyar-
bakır) tercüman ve öğretmen olarak çalıştı ve 31 Ekim 1950’de ikinci 
defa emekliye ayrıldı.1 Küçük oğlu Ömer Alâaddin (Altınbilek, 1892 
- 2 Şubat 1968) ise 1917’de Mühendis Mektebi’nden mezun oldu ve 
bekâr olarak hayattan ayrıldı.2 Ailenin aslî bir mensubu kalmamıştır. 
Hüseyin Remzî (Altınbilek) 9 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da hayata 
veda etti.3

Tahsil Hayatı

İlk tahsilini hangi şehirde yaptığına dair bir işaret olmadığına göre, 
bu tahsilini de İstanbul’da yaptığına hükmetmek gerekiyor. Orta tahsi-
lini Davut Paşa Rüştiyesinde tamamladı. İdadî tahsilini nerede yaptığı 
hususunda bir bilgi, siciline aksetmemiştir. Bundan sonra iki sene Or-
man Mektebi’nde okumuş ise de buradan mezun olmadan ayrıldı. Tah-
sil hayatının en dikkate değer tarafı ise 1880’de, yirmi yedi yaşında iken 
Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye’den mezun olmasıdır.4 Buna rağmen bir 
gün bile tabiplik yaptığına dair elde bir bilgi bulunmamaktadır. Tıbbıye 
tahsilinden altı sene sonra 1886’da ise Mekteb-i Hukuk’u ikmâl ederek 
mezun olmuştur.5 Buna rağmen hukuk mesleğinde de çalışmamıştır. Bu 
iki yüksek mektebi, memuriyet hayatına başladıktan sonra bitirmiştir.

1 Mehmet Fatih’in sicili için: Emekli Sandığı,  Dosya nu. AO: 097 095.
2 Çağatay Uluçay - Enver Kartekin, Yüksek Mühendis Okulu, İstanbul 1958, s. 669. 

Büyük oğlunun ismi dosyada bulunmamaktadır.
3  Ölüm haberini gazetelerde (Cumhuriyet, Akşam, Tan) bulamadık.
4 Mezuniyet senesi için: Ekrem Kadri Unat - Mustafa Samastı, Mekteb-i Tıbbıye-i 

Mülkiye, İstanbul, 1990, s. 47.
5 Sâlnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye - 1316, İstanbul, 1316, s. 583.
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Hüseyin Remzî’nin gerek taşbaskı usûlüyle bastığı başka müellif-
lerin eserlerini ve gerekse kendi yazdığı eserleri ve lügatleri bir hattat 
olarak imzaladığına bakılırsa çok genç yaşta; en geç on yedi yaşında, 
hatt icâzetnâmesi almış olduğu muhakkaktır. Bundan dolayı da soyadı 
kanunu (21 Haziran 1934) çıktığı zaman haklı olarak ve anlaşılan kendi 
talebiyle, Altınbilek soyadını almıştır.

Hüseyin Remzî Bey Arapça, Farsça ve Fransızca biliyordu. 

Memuriyet Hayatı

Hüseyin Remzî, tıp ve hukuk tahsili yapmasına rağmen on iki yaşın-
da intisap ettiği maliye mesleğinden ayrılmamıştır. Bir gün bile tabiplik 
veya hukukçuluk yapmamış olmasına şaşırmamak mümkün değildir.

Hüseyin Remzî, henüz on iki yaşında iken Maliye Muhasebesi Pera-
kende Kalemi’ne mülâzemetle işe başladı, yâni zamanın tâbiri ile kale-
me çerağ oldu ve aynı zamanda 30 kuruş maaşa nail oldu. 1866 sonba-
harında bu işinden ayrılmış ve Maliye Mektubî Odası’nda işe başlamış 
ise de bu defa ancak üç sene sonra (1869) yeniden 30 kuruş maaşa nail 
oldu. Bu arada kendisinin idadî tahsilini yaptığı tahmin edilebilir. Bu 
maaşı memuriyet hayatı boyunca tedricen artmıştır.1 Kendisinin emek-
liliğine esas olan hizmeti 24 Mart 1873 tarihinde, yâni yirmi yaşında 
iken başladı. Aynı sene buradan geçtiği Evrak Odası’ndan istifa ettikten 
(1878) bir müddet sonra yeniden Maliye’ye, Tahsisat Kalemi’ne dönen 
(Mayıs 1880) Hüseyin Remzî; 24 Aralık 1882’de bu kalemin lağvedil-
mesi üzerine Vergi Emaneti Muhasebe Kalemi’nde mesleğine devam 
etti. Burada bir müddet dâvâ vekâletinde de (Ocak - 14 Kasım 1885) 
bulundu. 14 Mart 1887’de ise Tahrir-i Vergi İdaresi’ne verildi. Buradaki 
çalışmaları sayesinde 3 Haziran 1902’de Maa-Tahrir-i Vergi İdaresi Ka-

1 Bu miktarları sicil kaydından (C. VIII, s. 1033) takip etmek mümkündür.
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lemi mümeyyizliğine terfisi ve nakli yapıldı.1 II. Meşrutiyet’in ilânı es-
nasında Hüseyin Remzî, bu memuriyetinde bulunuyordu. Bu devrede 
birçok memur gibi bir mecmua çıkararak matbuat hayatına giren Hü-
seyin Remzî, sahibi ve başmuharriri olduğu “Mikyâs-ı Şerîat gazetesiyle 
ahâlî-i İslâmiye’nin hissiyât-i taassupkârânelerini galeyana getirecek su-
rette neşriyatta” bulunmasından dolayı Birinci Dîvân-ı Harb-i Örfî’de 
yapılan mahkemesini takiben 26 Mayıs 1909’da şeref-sâdır olan irâde-i 
seniye mûcebince müebbet kürek cezasına çarptırıldı. Başka bir ifade 
ile “Hassa Ordusu efrâdıyla ahâlîden bir kısm-ı küllîsinin müsellahan, 
hükûmet aleyhine isyânıyla netîce-i lisân harekât-i âhireye sebeb olan-
lardan biri olmağla maznûn olan ve bi’l-muhâkeme müebbed küreğe 
konulmasına” karar verilen şahıslar arasına dâhil edilmişti.2 23 Mayıs 
1909 tarihi itibariyle, emekliliğine esas kabul edilen, otuz altı sene, iki 
ay, iki gün devlet hizmeti bulunuyordu. Emsâli birçokları gibi Rodos’a 
gönderildi ve burada Hapishane-i Umumîye konuldu.3   

27 Nisan 1912 tarihinde ise cülûsun sene-i devriyesi münasebetiyle 
affa mazhar olan yüz doksan kişi arasında yer almış ise de, arzu etmesine 
rağmen, memuriyete dönme imkânını elde edememiştir. Kendisiyle bera-
ber affa mazhar olanlar arasında Mizancı Murat, eski telgraf nâzırlarından 
Hüseyin Hasip, matbuattan Ziya Şakir, Fuat Şükrü (Dilbilen), İsmail 
Faik, Sosyalist Hüseyin Hilmi, Pertev Tevfik, Hâmit Suphi, Mevlânâzâde 
Rifat ve Matbaacı Hüseyin Enver gibi isimler de bulunmaktaydı.4 

1 Hüseyin Remzî bu memuriyetiyle sâlnâmelere de girmiştir. Meselâ bkz: Sâlnâme-i 
Devlet-i Âliye-i Osmâniye-1321, s. 343; 1324, s. 424; 1326 Hicrî, s. 420.

2 Divan-i Harb-i Örfî kararı için: BOA-İrade-Askerî, 1327 CA-10. Hareket Ordusu ku-
mandanı Mahmut Şevket Paşa’nın Sadârete (24 Mayıs 1909) arzı için. Dosya nu. 10 250.

3 Mahkemesi ile alâkalı evrak ve Divan-ı Harb-i Örfî kararı dosyasında da  (Nu. 10 
250) bulunmaktadır.

4 Bu affa mazhar olanların isim listesi için: “Mevadd-ı Umumiye”, Takvim-i Vekayi, 
nu. 1113 (17 Nisan 1327) s. 7- 8; “Kavanin ve Nizâmât”, Takvim-i Vekayi, Nu. 
1127 (3 Mayıs 1328) s. 1-4. Abdülhamit devri ricali için çıkarılan başka bir affa 
dahil edilenler listesi için: Takvim-i Vekayi, Nu. 1193 (19 Temmuz 1328) s. 1-3.
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Hüseyin Remzî hapiste iken eşi Fatma Nazime Hanım kendisine bir 
maaş bağlanması için mücadele vermek zorunda kaldı.1 Maliye Nezare-
ti’ne verilen istid‘âda (30 Ocak 1910) Hüseyin Remzî’nin bir taraftan 
geliri olmadığı ve 200 lirayı mütecaviz borç bıraktığı ve henüz mekâtib-i 
husûsiyeden birine müdavim on altı yaşında bir oğlu bulunduğu ve bu 
itibarla muhtacîn tertibâtından emsâli misillû münasip miktar maaş tah-
sisi talep ediliyordu. Bu istid‘â üzerine Harbiye Nezareti (8 Mart 1910) 
tarafından, Mahkûmin-i Askeriye ve Mülkiye Aileleri Tahkik Komisyonu 
Riyaseti tarafından yapılan araştırmaya istinaden, Maliye Nezareti’ne Hü-
seyin Remzî’nin durumu hakkında yazılan yazıda, kendisinin bir zevcesi 
ile bir oğlu bulunduğu ve büyük oğlunun ise 1325 senesinde Mekteb-i 
Harbiye’den mülâzım-ı sânî rütbesiyle neşet ettiği bildiriliyordu. Bu arada 
serveti hakkında bilgi de verilmişti. Buna göre Süleymaniye’de Samanvi-
ran mahallesinde zevcesiyle müşterek bir bâb hanenin ve Erenköyü’n-
de Bostancıbaşı mahallesi Köprü Yolu Desturbaşı Caddesinde otuz beş 
numaralı iki kıt‘a tarla üzerinde 20.000 kuruş kıymetli bir bâb köşkün 
Hüseyin Remzî’nin olduğu ifade ediliyordu. Aileye daha sonra 23 Tem-
muz 1911’deki yangında2 hâk ile yeksan olan Süleymaniye Dökmeciler 
civarındaki konağın büyüklüğü bahane edilerek red cevabı verilmişti.3

Hüseyin Remzî 2 Şubat 1913 tarihinden itibaren, 829 kuruşla 
emekliye ayrılmasını takiben mevkuf ve mahkûm bulunduğu müddet 
için, ailesine verilmeyen mâlî haklarını alma mücadelesini hayatının 
sonunu kadar sürdürmüştü.

1 Bu yolda verdiği istid‘âlar dosyasında (nu. 10 250) bulunmaktadır.
2 Mustafa Cezar, Osmanlı Başkenti İstanbul, İstanbul 2002, s. 437.
3 Hüseyin Remzî’nin 5 Ocak 1914 tarihli istid‘âsında bu durum açıkça yazılmaktadır 

(Dosya nu. 10 250).



14 Lügat-i Remzî

Affını takiben de Hüseyin Remzî’nin önce 5 Ocak 1914’de men-
fâda bulunduğu müddet için maaş tahsis edilmediğinden şikâyet eden 
ve hakkının teslimini isteyen istid‘âsına Maliye Nezareti tarafından 19 
Ocak’ta muhtaç durumda olmadığı için ailesine maaş bağlanmamış ol-
duğu cevabı verilmişti. Daha sonra 24 Şubat 1914 tarihli istid‘âsında 
menfâda bulunduğu müddet için tekrar maaş tahsisi talebinde bulun-
muş ve ailesinin daha önce, diğer aileler gibi maaş talebinde bulun-
madığı için bu hakkını kaybettiği yolunda yanlış bir cevapla karşılaş-
mıştı. Bunun yanlış olduğunu ifade ederek kāide-i müsâvâta riâyeten 
ve hukūk-ı meşrûasından mahrum edildiği beyanıyla sarih haklarının 
iadesini talep etmişti. Yine Maliye Nezareti tarafından (25 Eylül 1914) 
ifade edildiğine göre “bu sûretle maâş tahsîsi menfâda bulunanların 
âilelerinin zarûrete ma‘rûz kalmamaları maksadına müstenid fevkalâde 
bir muâmele olup vaktiyle bu sûretle mürâcaat ve ihtiyâcı tahakkuk 
etmemiş ve menfâdan avdet ederek aradan seneler geçmiş olanlara maâş 
tahsîsine devâm edilmesi câiz olamayacağı” kendisine bildirilmişti. 

Hüseyin Remzî’nin bu mücadelesinde yeni bir safha 17 Ekim 1914 
tarihli istid‘âsı ile başladı. Yazdığına göre müstakil bulunan hânelerinin 
büyüklüğü sebebiyle ihtiyaçtan vâreste tutulmalarının sebebi durumla-
rını tahkik için Harbiye Nezareti’nden gelen zabitin, hanenin bir kısmı-
na akrabasından birini yerleştirme isteğine ailesinin karşı çıkmasından 
dolayı bir garez eseri olarak aleyhte rapor yazmasıydı. Üstelik bir yan-
gında eşyası da tamamen yanmıştı ve borçlarını ödemek ise bu alacağı-
nın tahsiline vâbeste idi. Bu istid‘âsına da Maliye Nezareti tarafından 
15 Kasım 1914 tarihinde yine aynı menfi cevap verilmiş ve 14 Şubat 
1915 tarihinde ise yine bu cevap tekrarlanmıştı. Ancak nihayetinde, 
eşine ve küçük oğlu Alâaddin’e bu maaşın 14 Aralık 1917’de bağlandığı 
anlaşılmaktadır.1

1 Evraktaki tarih pulun altında kaldığı için tam doğru olmayabilir.
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Bu mücadelede bir şey elde edemediği anlaşılmakta ise de Hüseyin 
Remzî Bey’in bu hak mücadelesindeki kararlılığına hayranlık duyma-
mak gerçekten de mümkün değildir ve medenî cesareti dikkate değer 
bir keyfiyettir.

Yazıları ve Kitapları
Kitapları

Hüseyin Remzî’nin 1887 Ağustosunda Hacı İzzet Efendi Matbaa-
sı’nı devraldığı ve bu şekilde bir taraftan da, memuriyetinin yanı sıra, 
matbaa çalıştırdığı bilinmektedir.1 Beyazıt’ta Kökçüler Kapısı’nda nu. 
99’da bulunan ve ruhsatı 3 Ekim 1892’de yenilenmiş olan ve daha sonra 
Mercan’da Sultan Sarayları karşısına taşınan matbaasında Türkçe’den 
başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice, Yahudice, Latince, Slavca 
ve Almanca kitap basılabiliyordu.2 Hüseyin Remzî, bu matbaasında esas 
itibariyle kendi eserlerini bastırmıştır. Daha da dikkate değer olan bir 
husus ise, kendi eserleri de dâhil, taşbaskı usûlüyle bastığı kitapların 
kalıplarını da kendi hattıyla hazırlamasıdır.

Daha çok lügatiyle bilinen ancak hayatı tamamen meçhûl bulu-
nan ve hattâ diğer iki adaşıyla karıştırılan Hüseyin Remzî Bey’in lügati 
dışında da eserleri olduğu ve ilk eserinin on yedi yaşında bulunduğu 
bir sırada ve “Mektubî-i Maliye Rumeli Odası hulefâsı” iken neşrettiği 
Münşeâtü’l-Etfâl (İstanbul 1287, 64 s. taşbaskı) isimli kitabı olduğunu 

1 Maarif Nezareti’nden havale buyurulan tezkere mûcebince keyfiyetin Zaptiye Neza-
reti’nden iş‘ârına (20 Temmuz 1303) dair: BOA-DH. Defterler Kataloğu, nu. 201, 
s. 165; Matbaanın Hüseyin Remzî’ye devri muamelesinin yapılmasının Zaptiye 
Nezareti’ne tebliği (9 Ağustos 1887) hakkında: BOA-DH-MKT, Dosya nu. 1438, 
gömlek nu. 9.

2 BDA-DH-Matbuat Müdiriyeti Defteri, nu. 2944-3, s. 57; Birçok lisanda kitap ba-
sabileceği işaret edilmesine rağmen sâlnâmelerde sadece taşbaskı (litoğraf ) ve Türkçe 
baskı yaptığı kaydı bulunmaktadır: Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye-1316, s. 
758; 1317, s. 852; 1318, s. 854; 1319, s. 260; 1321, s. 266.
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söylemek gerekir. Kitabın metninin de kendi hattıyla basıldığı, imza-
sından (s. 64) anlaşılmaktadır. İçinde “ilm-i hesâb” (s. 29) ve “risâle-i 
ahlâk” (s. 40- 64) gibi bölümler bulunmaktadır.1

Hüseyin Remzî’nin ikinci eseri de aynı memuriyette bulunurken, 
yine çocuklar için neşrettiği Nuhbetü’l-Münşeât (İstanbul 1292, 95 s. 
taşbaskı) ismindeki kitabıdır.2 Yine ilk eseri gibi kendi hattıyla basılmış 
olmalıdır.3

Bu ilk eserleriyle aynı sıralarda hazırladığı takvimlerle Hüseyin 
Remzî’nin takvimcilik tarihimizde de bir mevki kazandığı görülmek-
tedir. Nitekim kayıtlardan4 anlaşıldığına göre Takvîm-i Remzî’yi Mâlî 
1305-1316 seneleri arasında, en azından, on bir defa bastırmıştır. Bu 
vâdide ilk neşriyatı ise üzerinde matbaa ve sene kaydı bulunmayan Tak-
vîm-i Sâl (91 s.) isimli takvimi olmuştur. Bunun ketebesinde 5 Zilhicce 
1289 (3 Şubat 1873) tarihi bulunmaktadır. Ancak bu ilk nüshalardan 
başka herhangi bir nüshası görülememiştir.

Bayezit dersiâmlarından Hâfız Hulûsî tarafından yazılan Mîzâ-

nü’n-Nüfûs (İstanbul 1305, 48 s. Hüseyin Remzî Matbaası) adlı rüya 
tâbiri eserini de kendi nâmına bastırmış ve nüshalarının satış ilânını 
Mikyâs-ı Şerîat mecmuasında da basmıştır. Kendi matbaasında bas-
tığı başka bir kitap da İlâveli Hutbe Mecmuası (İstanbul 1310, 95 s. 
Matbaa-i Hüseyin Remzî) olmuştur. Bir hattat olarak taşbaskı usûlüyle 

1 Bir nüshası Milli Kütüphane’de (1948 A 3341) bulunmaktadır.
2 Bu kitabını göremedik. Atatürk Üniversitesi’nde ve Süleymaniye Kütüphanesinde 

bulunmaktadır. Bilgi için: Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu Arap Harfli Türkçe Eser-
ler, Ankara 1998, c. V, s. 267.

3 Bunun bir örneğini Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nden (Nu. 15579) meslekta-
şım Doç. Dr. İbrahim E. Atnur sayesinde elde edebildik.

4 Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu Arap Harfli Türkçe Eserler,  c. V, s. 267. Millî 
Kütüphane’de Mâlî 1305, 1310, 1313; Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde 1316 
senesi nüshası bulunmaktadır.



17Lügat-i Remzî

baskıya hazırladığı ilk kitaplardan biri de Yani Haralambos’un Kavâid-i 

Cedîde-i Osmâniye (Ketebesi, 26 Recep 1289/29 Eylül 1872, 4+244 s. 
Rıza Efendi Matbaası) isimli kitabıdır. Bu kitabın bu asırda basılmış ilk 
dilbilgisi kitaplarından olduğuna işaret etmek gerekir. Bu kitaplardaki 
imzasının es-Seyyid Hüseyin Remzî olduğuna da işaret etmek gerekiyor.

Hüseyin Remzî’nin yazdığı başka bir eseri de İlmihâl-i Tıbbî (İstan-
bul 1305, 88 s. Mahmutbey Matbaası) ismini taşımaktadır. Bu, taşbaskı 
olmayıp matbaa baskısı olan tek eseridir. Kendi mecmuası Mikyâs-ı 
Şerîat’ta (Nu.1, 25 Eylül 1324, s. 4) bu risâlesini şöyle tanıtmaktadır: 
“Bu risâle abdest ve namâz ve oruç gibi evâmir-i dîniye-i ilâhiyenin 
tıbbın hâl-i hâzırına göre menâfiini ve şürb-i hamr ve zinâ ve livâta gibi 
nevâhî-i dîniyenin bedene mazarratını gösterir. Mütâlaası hakîkat-cûyâ-
na tavsiye olunur. Bâbıâlî Caddesindeki kitâbçılarla Hakkâklar’daki 
kitâbçılarda bulunur. Fiâtı beş kuruştur.”

Bu ilmihâli Hüseyin Remzî Bey’in dinî ve ahlâkî hassasiyetini gös-
termesi bakımından çok mühimdir ve İslâmın emirleri, yasakları ile tıp 
ilminin ortaya koyduğu bilgilerin nasıl bağdaştığını göstermekte ve bu 
risâlede aynı zamanda afyon, esrar, tütün, tönbeki ve enfiyenin zarar-
larını da beyan etmektedir. Bu kitabın ikinci baskısı, imzasını taşıyan 
ve tespit edilebilen son eseridir ve küçük bir ilâve ile 1914 senesinde 
(İlâveli İlmihâl-i Tıbbî, İstanbul 1332, 21+120 s. Matbaa-i Ahmet Kâ-
mil) basılmıştır.

Hüseyin Remzî tarafından yazılan ve basılan eserlerin, lügatlerin hiç 
değilse ismen tespiti bu şekilde tamamlanmış bulunmaktadır.1

1 Eser veren üç Hüseyin Remzî’nin kitapları Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu’nda 
(Ankara 1998, c. V, s. 257-269) birbirine karıştırılmıştır. Bunlar arasında Lügat-
çi Hüseyin Remzî’nin eserleri ilk defa tefrik edilmiş bulunmaktadır. Miralay Dr. 
Hüseyin Remzî ile Darüşşafakalı Hüseyin Remzî (Hayatı için: Darüşşafaka-1873, 
İstanbul 1948, s. 56- 58) beylerin eserleri de birer araştırma ile tespit edilebilir.
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Mikyâs-ı Şerîat Mecmuası

II. Meşrutiyet’in ilânından sonra matbuat sahasına ikinci ve son 
defa giren Hüseyin Remzî’nin Mikyâs-ı Şerîat ismiyle ve kendi mat-
baasında ve yine diğer bütün eserleri gibi kendi hattıyla, taşbaskı usû-
lüyle 8 Ekim 1908 - 29 Nisan 1909 tarihleri arasında, haftalık olarak, 
Perşembe günleri otuz sayı neşre muvaffak olduğu mecmuası da, II. 
Meşrutiyet’in dinî bir yorumunu vermesi bakımından mühimdir. Bu 
mecmuada 31 Mart Vak‘ası’ndan dokuz gün sonra (Nu. 29, 9 Nisan 
1325 - 22 Nisan 1909, s. 1-2) İnkişâf-ı Hakāyık başlığı altındaki yazısı, 
hakkında bir tahkikat başlatılmasına sebep olmuş ve müebbet kürek 
cezası ile Rodos’a gönderilmişti. İmzasız olan yazıda Müslümanlardan 
şecî‘ olmaları talep ediliyor ve aynen şöyle söyleniyordu: “Devr-i istib-
dâd-ı evvelin mezâlimini söylemekle bitiremediğimiz hâlde ikinci devr-i 
istibdâdın mezâliminin evvelkine rahmet okutacak dereceye vardığını 
ayne-l-yakîn müşâhede edilmiş gibi muttali olduğum vukūât-ı âtiye ile 
isbât ederim.” Bu yazı gerçekten İttihat ve Terakki’ye karşı çekilmiş, 
kırılması gereken bir kılıç gibiydi ve bedeli Rodos adasında müebbet 
hapis cezasıyla ödetiliyordu.

Lügatçi Olarak Hüseyin Remzî Bey ve Lügatleri

Hemen ifade edilmesi gereken bir gerçek Hüseyin Remzî’nin lü-
gatçilik tarihimizin en dikkate değer birkaç isminden biri ve belki de 
birincisi olduğudur. Bu gerçek, ne yazık ki pek dikkati çekmemiştir. 
Baskıya hazırladığı ve bizzat kendi tertip ettiği lügatlerin hikâyesinin 
on yedi yaşında başladığına da bu meyanda ve bu meraklı hikâyenin 
başında işaret etmek gerekiyor. 

Hüseyin Remzî’nin lügatçilik tarihine girişi Hicrî 1286 senesin-
de Redhouse’ın Müntehabât-ı Lügat-i Osmâniye isimli ünlü lügatinin, 
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küçümsenemeyecek miktarda ilâveler yapılmak suretiyle ve ismi İlâve-

li Müntehabât-ı Lügat-i Osmâniye şekline getirilerek (İstanbul 1286, 
8+440+570 s., Bekir Efendi Matbaası) taşbaskı ve ilk defa küçük boy 
olarak basılmaya başlanan nüshasında hattat olarak görünmesiyle oldu. 
Bu baskı ebadıyla aynı sayfa sayısı ve tertibiyle defalarca ve Salim Sıtkı 
(1291) ve Mustafa Şükrü Eyyübî (1286’da iki defa) gibi başka hattatlar 
tarafından da baskıya hazırlanmıştır. Bu baskıların tam bir tespiti yapıl-
madığı ve bazılarında da hattat ismi bulunmadığı için bunların içinde 
hangilerinin Hüseyin Remzî tarafından hazırlandığı bilinmemektedir. 
Ancak bunlardan görülebilenlerinde ve 1286 baskısından sonra yapılan 
baskılarda lügatin isti‘mâline dair ilk kısmın ve birinci cilt ile ikinci 
ciltlerin farklı seneleri taşımış olmaları, bu lügatin en azından ne kadar 
çok basıldığını göstermesi bakımından mühim bir işaret sayılabilir. An-
cak 1286’da yapılan ilk baskısını takiben 1290 (II. cilt, 1305), 1294, 
1298 (II. cilt, 1294), 1298 (II. cilt, 1294),  1298 (II. cilt, 1304) basılan 
nüshaları elde bulunmaktadır.

Bu ilk kitaplarını takiben Hüseyin Remzî’nin imzası, Türk lügat-
çiliğinde ilk defa  Zübdetü’l-Lügati’l-Lehçe’de (İstanbul 1287-1288, 
340+83+93 s., Rıza Efendi Matbaası) görünmektedir. İlk cildi 1287 
(ilk günü 3 Nisan 1870) tarihini taşıyan bu lügat, Mehmet Esat Efen-
di tarafından tertip edilmiş Lehçetü’l-Lügat’a dayanarak gerçekleştirdiği 
“Mora muhâcirîninden ve Donanma-yı Şâhâne yüzbaşı mütekaidânın-
dan olup Cezîre-i Girit Hanya iskele me�mûr-ı sâbıkı Hasan Efendi’nin 
te�lîf ve tertîb-kerdesi” idi. Hüseyin Remzî’nin imzası üçüncü kısmın 
son sayfasında (93) görünmektedir. Üç kısım olan bu lügatin ilk kısmı 
basıldığında kendisi on yedi yaşında bulunuyordu. Bu lügatin sonun-
daki hattat imzasını yanlış yorumlayarak Hüseyin Remzî’yi mürettip 
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olarak göstermek doğru değildir.1 Bu lügatin basılmasından bir sene 
(1288-1289) sonra ise bu defa da Tercümânü’l-Lügat’in ketebe sayfasına 
(c. II, s. 465) tamamlayan (temme) olarak kaydedilmiş olduğu dikkati 
çekmektedir.2 

Bu arada lügatçiliğine dair en dikkate değer ve meçhûl bilgilerden 
biri de kendisinin bir defa da ünlü Arapça-Türkçe lügat olan Ahterî-i 

Kebîr’i baskıya hazırlamasıdır. Bunu niçin hazırladığını şöyle anlatmak-
tadır: “Bundan evvel küçük kıt‘ada tab‘ olunan Ahterî-i Kebîr kitâbları 
yanlış ve noksân ve kitâb denilemeyecek bir hâle gelmiş olan kitâblar 
olmağla bunlarla hall-i şübhe edilemeyeceği mürâcaatte daha fazla şü-
bhelere dûçâr olunmak tabîî idüğünden bu kitâbın tâlib ve râgıbı ise 
herkesten ziyâde talebe-i ulûm olduğundan mûmâileyhime âcizâne bir 
hizmet etmek ve ba‘demâ bu misillü tab‘ ettireceğimiz musahhah talebe 
kitâblarına bir numûne olmak üzere noksânlarını ikmâl ve hatâları-
nı tashîh ederek ve evvelkilerinden daha iyi kâğıd kullanarak bu kere 
Hacı Hüseyin Efendi Matbaasında tab‘ olunmuştur. Doktor Hüseyin 
Remzî.”3

Ahterî-i Kebîr’in küçük boy ve en iyi baskısının da (İstanbul 1309, 
1198 s.) Doktor Hüseyin Remzî imzasını taşıdığını bu vesile ile ifade 
etmek gerekir. Bu, matbaa hurûfatıyla basılan tek lügatidir.

Daha sonra bilinmeyen bir tarihte bu defa yine bu lügati, basitleşti-
rerek ve yine kendi hattıyla taşbaskı olarak baskıya hazırlamıştır. Lügat-i 

1 Son zamanlarda Türkçe’de lügat meselesine tahsis edilmiş bir kitapta (Paşa Yavu-
zaslan, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü, Ankara, 2009, s. 104) bu gibi yanlış-
lara rastlanmaktadır. Esasen taşbaskı kitaplarda görülen hattat imzaları ve Hüseyin 
Remzî hakkında asgarî bir derecede bile bir bilgiye sahip olmaması bu gibi yanlışlara 
sebep olmuştur.

2 Paşa Yavuzaslan, a.g.e., s. 109.
3 “İhtâr”, Ahterî-i Kebîr, İstanbul 1309, s. 1.
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Ahterî-i Cedîd (tyy, 480 s.) ismini taşıyan bu lügat bir defa basılmıştır 
ve matbaası ve baskı tarihi kayıtlı değildir.1 Burada araştırılması gereken 
başka bir mesele de 1302’de (495 s.) Matbaa-i Osmâniye’de, taşbaskı 
usûlüyle, basılan Lügat-i Burhân-ı Kātı’ın da Hüseyin Remzî tarafından 
hazırlanmış olabileceğidir. 

Hüseyin Remzî Bey’in, ölümünden sonra kendi ismiyle anılan ve 
asıl ismini yaşatan tanınmış eseri ise Lügat-i Remzî’dir. Günümüzde de 
kendisi bu lügatiyle hatırlanmaktadır. Lügatin dikkate değer hikâyesi ise 
ilk defa talebeler için küçük, taşınabilir ve güvenilir bir lügat hazırlama ar-
zusuyla başlamıştır. İlk defa Redhouse’ın Müntehabât-ı Lügat-i Osmâniye 
isimli ünlü lügatini taşbaskı olarak ve kendi hattıyla baskıya hazırlamış ve 
bu çalışma esnasında kendisinde yeni bir lügat tertip etme düşüncesi doğ-
muştu. Bu esnada bir tıp talebesiydi ve tam yirmi yaşındaydı. Kendisinde 
bir lügat merakının ve sevgisinin ne kadar erken başladığı ortadadır.2 Bu 
lügate yazdığı izahat kısmında bu düşüncesinin ilk işareti görülmektedir: 
“Çoktan beri Lügat-i Osmâniye’nin tab‘ ve tahrîrinde dikkat olunmayıp 
pek çok galat ve sehivler vâki‘ olduğundan ve bu ise câiz görünmedi-
ğinden bu defa mehmâ-emken tashîhine sa‘y ü gayret olunup ve elfâz-ı 
Arabiye ile elfâz-ı Fârisiyenin beynini tefrîk mütâlaasıyla elfâz-ı Arabiye 
hemân hâli üzere terk olunup elfâz-ı Fârisiyenin başında bir f harfi vaz‘ 
olunmağla tefrîk olunmuştur ve elfâz-ı Türkiye’nin başına bir kavis ya-
zılmıştır. Ketebehu Hüseyin Remzî, an muâvinîn-i Mekteb-i Fünûn-ı 
Tıbbıye-i Mülkiye-i Şâhâne, fî Şa‘bân, sene 1290.”

Hüseyin Remzî’nin kendi tertip ettiği lügatleri bahis mevzuu ol-
duğu zaman ilk dikkati çeken husus ilk defa Ağustos 1881’de basılan 
Lügat-i Ecnebiye İlâveli Lügat-i Osmâniye’yi (İstanbul, Evasıt-ı Ramazan 

1 Bu bilgi için: Takvim-i Remzî’nin (Onbirinci sene - 1316-1317) arka kapak yazısı.
2 İlâveli Müntehabât-ı Lügat-i Osmâniye, İstanbul, 1292, c. I, s. 8. Şirket-i İraniye 

Matbaası. 
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1298, 4+623 s., Matbaa-i Hüseyin Remzî), Redhouse tarafından ilk 
defa 1852-1853’te (1268-1269 Hicrî) basılan ve gerçekten de mek-
tepleşmenin çok arttığı bir devrede talebeler tarafından büyük ölçüde 
kullanılan, ancak Hüseyin Remzî’nin de işaret ettiği gibi son senelerde 
kitapçılar tarafından çok kötü şekilde basılarak piyasaya sürülen Mün-
tehabât-ı Lügat-i Osmâniye’nin1 yerini alacak bir lügat olması niyetiyle 
ve düşüncesiyle hazırlaması ve bunda da muvaffak olmasıdır. Nitekim 
bu lügatinin 1298-1305 arasında yedi sene gibi kısa bir müddet içinde 
dokuz defa basılmış olması bu hususta açık bir delildir.2 Gerçekten de 
II. Abdülhamid devrinde bir taraftan mektepleşmenin hızlanması, diğer 
taraftan da mektep talebeleri ve diğer okuyucular için basılan gazete ve 
mecmuaların çoğalması bu gibi lügatlere olan ihtiyacı ve dolayısıyla da 
her türlü ve her dilden lügat ihtiyacının artması neticesini doğuruyordu.

Hüseyin Remzî Bey’in ilk defa talebeler için kendisinin hazırlayıp 
bastırdığı Lügat-i Ecnebiye İlâveli Lügat-i Osmâniye isimli bu lügati, 
kendi ifadesine göre “dokuz defa mevki-i istifâdeye konmuş”, yâni tam 
dokuz defa basılmıştır.3 Bu duruma göre bilhassa mektep talebeleri ta-
rafından büyük bir alâka gördüğünü söylemek mümkündür. Elde bu-

1 Değişik baskıları için: Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kata-
loğu, İstanbul, 1975, c. III, s. 1270. İlki 1298 ve ikincisi 1305’de yapılan iki baskısı 
bulunmaktadır. Birinci baskısını gördük.

2 Bu bilgiyi Hüseyin Remzî kendisi vermiştir: Lügat-i Remzî, İstanbul, 1305, c. I, 
Mukaddeme, s. 3.

3 Bu lügatin dokuz defa basıldığı ve fiatının on yedi kuruş olduğu İlmihâl-i Tıbbî 
(İstanbul, 1305, 88 s.) kitabının arka kapak yazısındaki ilânında da bildirilmiştir. 
İlk baskısı 1298’de (Ağustos 1881) yapıldığına göre yedi senede dokuz defa basıl-
mış olması çok büyük bir alâka ile karşılandığını gösterir. Bu lügatin 1298 baskısı 
görüldü. 1314’de basılan (461 s.) imzasız bir İlâveli Lügat-i Osmâniye isimli talebe 
lügati de Hüseyin Remzî’nin olmalıdır. Diğer taraftan 1318’de basılan İlâveli Lü-
gat-i Osmâniye (816+30 s.) ismiyle Şirket-i Sahafiye-i Osmâniye matbaası tarafın-
dan basılan lügatin de Hüseyin Remzî’nin bu lügatinin metniyle büyük benzerliği 
bulunmaktadır ve bu dahi kendisinin olabilir. Hüseyin Remzî’nin iki lügatinin fiatı 
için: Kütüphâne-i Cihan Esami-i Kütübü, İstanbul, 1318, s. 128. 
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lunan nüshasına göre ilk defa evâsıt-ı Ramazan 1298’da (Ağustos 1881) 
basılan bu lügat, bir bakıma büyük lügatinin habercisi ve ilk örneği 
gibidir.1 Bu lügatin gördüğü alâka daha büyük bir lügati hazırlamak için 
kendisini teşvik etmiş ve cesaretlendirmiş olmalıdır. Bu lügat de yine 
Hüseyin Remzî’nin kendi matbaasında hattı ile hazırlanmış ve taşbaskı 
olarak “Sultan Bâyezid Kütübhânesi tahtında Müzellefzâde merhûm 
Rıza Efendi’nin matbaasında tab‘ olunmuştur.” Bu lügati aynı sene ken-
di ismini taşıyan Matbaa-i Hüseyin Remzî’de de bastırmıştır. Lügatin 
son sayfaları (600-623) “efvâh-ı nâsda ve gerek gazetelerde mütedâvil 
ve mütesâdif lügat-i ecnebiyeden toplanıldığı kadarının işbu kitâba zeyl 
olarak derci münâsib görüldü” kaydıyla eklenen bir ecnebi kelimeler 
ekinden ibarettir. Kapağında “Her hakkı sâhib-i imtiyâzına âit olup 
tab‘ u  neşrine mütecâsir olanlar nizâmen mesûl olacağı gibi mühürsüz 
ve gerek el yazısıyla işâretsiz olan nüshalar sahtedir” kaydı konulmuş ve 
her nüshası Hüseyin Remzî tarafından imzalanmıştır.

Bu lügat hakkında bizzat kendi mecmuasında (Mikyâs-ı Şerîat, Nu. 
10, 27 Teşrin-i sânî 1324, s. 4) şu şekilde bir ilân bastırmıştır: “Bu kitâb 
altı yüz yirmi beş sayfadan ve her sayfası kırk üç satırdan ibâret olmak 
üzere tahmînen yirmi beş binden ziyâde Arabî ve Fârisî lügati câmi‘dir. 
Nihâyetinde Lisân-ı Osmânî’de müsta‘mel ecnebî lügat bulunur. Cep-
te gezdirmeye elverişli sûrette küçük kıt‘adadır. Fiâtı on beş kuruştur. 
Merkez-i tevzî‘i Mercan’da on iki numaralı Matbaa-i Hüseyin Remzî’dir. 
Bâbıâlî Caddesindeki ve Hakkâklar’daki kitapçılarda da bulunur.”

Hüseyin Remzî’nin ismini taşıyan ve yaşatan asıl iki ciltlik (Lügat-i 
Remzî, İstanbul, 1305, c. I, 907 s.; c. II, 1040 s.) lügatinin hak ettiği 
alâkayı gördüğünü ve daha sonraki lügat çalışmalarında kâfi derece-

1 Bu lügati basıldığı zaman bibliyografyalara girmiştir: “Bibliographie Ottomane”, 
Jurnal Asiatique (Fevrier-Mars 1882), s. 204.
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de değerlendirildiğini söylemek mümkün görünmemektedir.1 Meselâ 
Mustafa Nihat Özön (Büyük Osmanlıca-Türkçe Sözlük, İstanbul, 1965, 
s. XIX) bu lügatin sadece mektepler için basılmış ilk nüshasını kul-
lanmıştır. Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat 
ile son zamanlarda İsmail Parlatır’ın başkanlığında hazırlanan Osmanlı 
Türkçesi Sözlüğü (Ankara 2007, 2164 s. Yargı Kitabevi) ve Yaşar Çağba-
yır tarafından hazırlanan Ötüken Türkçe Sözlük (V cilt, İstanbul 2007, 
c. I, Kaynaklar: s. 31-35) gibi sözlüklerin kaynaklar listesinde Lügat-i 
Remzî’nin isminin bulunmamasını anlamak gerçekten de zordur ve 
acıklı bir durumdur. İlhan Ayverdi tarafından hazırlanmış olan Misalli 
Türkçe Sözlük’te (İstanbul 2005, c. I, s. XXXVI) ise me�haz olarak kul-
lanıldığı görülmektedir.

Hüseyin Remzî, bir lügat hazırlama fikrinin kendisinde niçin ve 
nasıl doğduğunu ilk defa Mukaddeme’de (s. 2-5) şöyle anlatmaktadır2:

“…Beyâna hâcet olmadığı üzere bir lisânın muhâfazası o 
lisânı teşkîl ve tezyîn eden elfâzın cem‘ ve tertîbiyle bir mec-
mûa tanzîmine vâbestedir. Bu mecmûa olmadan ilimce olan 
maksada vusûl kilitli bir kapıyı anahtarsız açmağa kalkışmak 
kabîlindendir. Binâenaleyh şu kaziyye-i bedîhiyyeyi tekrâren 
îzâha çalışmak dahi hâsıl-ı tahsîl demektir. Eslâf-ı kirâm ken-
di zamânlarında görülen ihtiyâc nisbetinde bu yolda dirîğ-i 
himmet etmeyerek büyük büyük lügat mecmûaları teşkîl ve 
tertîb etmişler ise de asrımızda o gibi âsârın çoğu havâssa 
âit kalıp avâm dahi âsâr-ı mezkûreyi darb-ı mesel tezyînâtı 

1 Bu lügatin musavver bir şekilde basılması için ruhsat Maarif Nezareti’nden (Encü-
men-i Teftiş ve Muayene) Mart 1886’da verilmiştir: Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 
İstanbul, 1308-1310, s. 103. Mizancı Murat Bey, Devr-i Hamidî Âsârı (İstanbul, 
1308, s. 32) isimli eserinde lügatin tertipçisi olarak Miralay Dr. Hüseyin Remzî Beyi 
göstermektedir.

2 Lügat-i Remzî, İstanbul 1305, c. I, s. 2-4.
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makāmında yâd etmektedir. Ezcümle Kāmus ve onun mü-
tercemi olan Okyanûs efvâh-ı avâmda biraz ziyâdece lügat 
bilenler hakkında sıfat-ı mâdihe îrâdı için medâr-ı kelâm 
olmuştur. Halbuki bu sınıf-ı kesâna Kāmûs lafzını telaffuz 
eyledikleri gibi Kāmus’tan veya Okyanûs’tan bir kelime bu-
lunması emr ü havâle olunsa bahr-i muhîtten batmışı çıkar-
maktan güç gelir. Çünkü bu misüllü lügat mecmualarında 
aranılacak kelimeler, meselâ “ıstılâh” ve “ittihâd” kelimeleri 
gibi mezîdâttan ise evvel emirde bunların sülâsî masdarları 
olan sulh ve vahdet kelimelerinin bilinmesi lâzım gelir. Sâni-
yen bu kelimeler bulunabilmek için nihâyet harfi bâb, evvel 
harfi fasıl i‘tibâr olunarak aranılmalıdır. Sülâsî masdarlarının 
bilinmesi ilm-i sarfta ve onun tetimmâtından olan i‘lâlâtta 
mahâret-i kâmile hâsıl etmeye mütevakkıf olduğundan ilm-i 
sarf ile biraz tevaggul etmemiş kimselerin bile bu misüllü lü-
gat mecmûalarından istifâde edemeyeceği, binâenaleyh bun-
ların havâssa âit oldukları mertebe-i subûta vâsıl olmuş olur.

Avâmın istifâde edeceği sûrette tertîb edilmiş olup Mün-
tehabât-ı Lügat-i Osmâniye nâmıyla elde bulunan lügat mec-
mûasına gelince: Bunun dahi ihtiyâcâta kâfî olacak derece-
de münderecâtı olmadıktan mâadâ teessüf olunur ki on on 
beş seneden beri eyâdî-i nâsda tedâvül eden cedîd nüshaları 
menâfi-i umûmiyeye hizmet etmek maksad ve hâtırasına 
mâlik olmayan ve başkasına zararı olup olmayacağını dü-
şünmeyerek yalnız menfaat-i zâtiyesini istihsâle hasr-ı sa‘y ve 
ihtimâm eden bir takım cehele-i sahhâf ma‘rifetleriyle yan-
lış [3] tab‘ ve neşr olunmuş nüshalardan ibâret olduğundan 
tağlît-i ezhânı mucîb olan böyle bir mevcûdu var demekten 
ise yok diye yâd eylemek daha münâsibtir zannederim.
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Mekâtib-i rüşdiyede tederrüs ve tahsîl-i ulûm u fünûn 
eden nevresidegân-ı vatan için her vakit ceplerinde gezdir-
mek ve aradıkları kelimelerin meânî-i lâzımelerine kolay 
kolay dest-res olmak husûsunda teshîlât olmak üzere zikr 
olunan Müntehabât-ı Lügat-i Osmâniye’de fazla lügatı hâvî 
ve kıt‘ası gāyetle küçük olarak Lügat-i Ecnebiye İlâveli Lügat-i 
Osmâniye nâmıyla bundan sekiz sene evvel tab‘ ve neşrine ve o 
vakitten beri dokuz defa mevki-i istifâdeye vaz‘ına muvaffak 
olduğum lügat mecmûasının dibâcesinde münderecâtının 
zeylen tezyîd edileceğini va‘d eylemiştim. Halbuki o sırada 
mezkûr mecmûada cem‘ olunan lügat ihtiyâcât-ı zamâneye 
nazaran gāyetle dûn olduğuna ve ihtiyâcı dâfi‘ sûrette bir zeyl 
yapılmak lâzım gelse aslından efzûn olacağına binâen mezkûr 
küçük mecmûa-i lügati bundan böyle yetişecek küçük va-
tandaşlarıma terk ve hasr ile sinnleri kemâle varmış veyâhut 
yetişmekte olan büyük vatan arkadaşlarım için iki mislin-
den ziyâde lügat ve ıstılâhâtı ve bu âna kadar neşr olunan 
lügat mecmûalarının hiç birinde bulunmayan eşkâli cem‘ 
ederek Lügat-i Remzî nâmıyla asır ve zamânı her bir ulûm 
ve fünûn ve sanâyiin terakkîsine muvaffakiyet-bahş olan 
pâdişâh-ı maârif-perver ve şehriyâr-ı âtıfet-güster es-Sultân 
ibnü’s-Sultân, es-Sultânu’l-Gāzî Abdülhamîd-i Sânî efendi-
miz hazretlerinin asr-ı maârif-hasr-ı mülûkânelerinde işbu 
mecmûa-i lügati kütübhâne-i zamâna arz ve takdîm eyledim. 
Rağbet-i umûmiyeye mazhariyetini temennî ile berâber biraz 
da mecmûa-i mezkûrenin mevcûd olan lügat mecmûalarına 
rüchâniyetini beyân edelim.

Evvel emirde Kāmûs ve Vankulu ve Ahterî-i Kebîr ve 
emsâli lügat mecmûaları Fârisî lügatini ve vasf-ı terkîbleri 
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ve ekseriyet üzere kullanılan ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlleri 
ve masdar-ı mîmî sîgalarını ve bâhusûs zaç yağı ma‘nâsına 
olan hâmız-ı kibrît gibi kimyâ-yı ma‘denî ve a‘zâ-yı tezkîr-i 
nebatın iki demet teşkîli ma‘nâsına olan sünâyiü’l-lâh gibi 
ilm-i nebâtât ve koyunların karaciğerlerinde marazî olarak 
mütevellid olup kelebek nâmıyla yâd olunan yassı soğulcan 
ma‘nâsına olan dûdü’l-kebd gibi ilm-i hayvânât ve mahal-
linde ber-tafsîl beyân olunan sadâ-nüvis gibi ilm-i hikmet-i 
tabî‘iyye ve gırtlak ma‘nâsına olan şiryân-ı şizen gibi ilm-i 
teşrîh ve mahallinde ber-tafsîl beyân olunan ma‘nâlara ge-
len hıyar-ı ayb ve hükûmet-i adl [4] gibi ilm-i fıkh ve yine 
mahallinde beyân olunan ma‘nâlara gelen hukūk-ı mevzû‘a 
ve i‘tirâzü’l-gayr gibi kavânîn ve nizâmât ve şibh-i ma‘în gibi 
ilm-i hendese ve aded-i müteşâbih gibi ilm-i hisâb ıstılâhla-
rını ve hâkezâ ulûm ve fünûn-ı sâire ıstılâhâtını ve protesto 
ve sigustro ve bikarbonat dö süd ve sulfato ve aval ve reto-
risyon gibi âdî ve fennî ta‘bîrât-ı ecnebiyeyi  câmi‘ değildir. 
Halbuki bu mecmûa ta‘dâd olunan ulûm ve fünûndan fazla 
ulûm ve fünûn ıstılâhâtını ve maa-hâzâ Türkçe ibâre arasında 
müsta‘mel fennî ve âdî ta‘bîrât-ı ecnebiyyeyi ve ef‘âl-i insâna 
taalluk eder gerek müsta‘mel ve gerek ileride fünûn ve ulûm  
terakkî ve tevsî‘ ettikçe isti‘mâle kābiliyeti olan elfâzı Kāmus 
ve Vankulu’nda münderiç olan tafsîlât dâiresinde ma‘nâlarıy-
la câmi‘dir. Bundan başka Ahterî-i Kebîr nâm lügat mecmûa-
sı gibi kelimelere yalnız bir lafz ile ma‘nâ vermeyip îzâhat-ı 
lâzımeyi hâvî ve ekser kelimâtın sebeb-i ıtlâk ve tesmiyesini 
dahi mübeyyindir.

Mezkûrü’l-esâmî lügat mecmûalarından Müntehabât-ı 
Lügat-i Osmâniye ve Tercümânü’l-Lügat ve emsâli lügat kitâb-
larında eğerçi Fârisî kelimeler dahi münderiç ise de bu mec-
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mûa onlarda da olmayan ıstılâhât-ı mezkûreyi ve ta‘bîrât-ı 
ecnebiyeyi câmi‘ olduktan mâadâ gerek Arabî ve gerek Fârisî 
kelimâtı ve ism-i fâil ve ism-i mef‘ûllerini ve masdar-ı mîmî-
leri ve vasf-ı terkîbleri dahi onlardan ziyâde olarak hâvî ve 
tafsîllidir. Husûsiyle bu mecmûada halkın envâ-ı müşkilâta 
uğrayarak bulamadıkları kelime cem‘leri dahi her kelimenin 
ta‘rîfâtı meyânında gösterilmiştir ve cümle evsâfından başka 
gerek fennî ve gerek âdî bir takım eşkâli hâvîdir.

Şu yolda devam ederek işbu mecmûanın kendimce 
ma‘lûm olan bazı noksânları itmâm olunur ise mükemmel 
bir ansiklopedi, ya‘ni kâffe-i ulûm ve fünûn ve sanâyi‘den 
bahs eder bir lügat mecmûası olacağından bi-inâyetillâhi teâlâ 
ikinci cildi neşr olunduktan sonra gerek noksân-ı mezbûrun 
itmâmına ve gerek yapılması mümkün olan şekilleriyle 
berâber coğrafya ve târîhe müteâllik esmâ-i havâssın cem‘ 
ve telfîkiyle her sene nâmına çıkarılacak zeyillerle neşrine 
hasr-ı evkāt ve devâm olunacaktır. Ve minallahi’t-tevfik.

Evsâf-ı mesrûde işbu mecmûanın el-yevm eyâdî-i nâsda 
mütedâvil büyük ve küçük bilcümle lügat kitâblarının hiç-
birini aratmayacak ve onların hall edemeyeceği nukāt-ı mu-
harrere-i müşkileyi îzâh edecek derecede bir eser olduğunu 
mertebe-i sübûta îsâl eylemiş olduğundan mecmûa-i âcizâ-
nemi okuduğunu [5] tamâmiyle anlamak arzûsunda bulu-
nan bilcümle kāriîn-i terakkî-cûyânenin nazar-ı rağbetleri-
ne arz ve ibrâz ve ebnâ-yı vatana âcizâne bir hizmet etmek 
maksadının sâika ve icbârıyla iktidârsızlığıma tegallüben 
bilâ-müsvedde tertîbine muvaffak olduğum cild-i sânîsiyle 
berâber tekmîl iki bin sayfadan ibâret böyle büyücek bir 
eserde görülecek küçük küçük hatâiyâtın mürüvveten afvını 
erbâb-ı kırâat ve mütâlaadan ricâ ve niyâz ederim.”
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Hüseyin Remzî Bey, II. Meşrutiyet’in ilânından sonra lügatini1 şu 
şekilde tanıtmıştı: “Bu kitâbın mevcûdu vardır, fakat mücelled olduğu 
hâlde bir Lira-yı Osmanîdir. Nüshası azaldığından hâzır olan kālıbları 
üzerinden yeniden tab‘ına mübâderet olunacaktır. Bin dokuz yüz elli 
beş adet büyük sahîfeden tahmînî elli-altmış bin râddesinde Arabî ve 
Fârisî lügatten ibâret ve fennî ve âdî bir hayli eşkâli muhtevîdir. Fünûn-ı 
hâzıra ıstılâhâtını ta‘rifât-ı lâzımesiyle câmi‘, alelhusûs ıstılâhât-ı tıbbı-
yedeki ta‘rîfât-ı mufassala mütâliîni yarım tabîb edecek derecede vâsî‘-
dir. Tâliblerine bir hizmet olmak üzere eczâsı yalnız elli kuruşa abone 
kayd edilmektedir. Taşradan tâlib olanlar ayrıca on kuruş posta ücreti 
göndermelidir. Süleymaniye’de, Dökmeciler’de Mikyâs-ı Şerîat gazetesi 
sâhib-i imtiyâzı Doktor Hüseyin Remzî ikāmet-gâhında abone kayd 
edilip mukābilinde abone senedi verilir. Hane numarası: 4”

Lügatin ikinci defa bastırılma niyetinin gerçekleşmemesi gerçekten 
de büyük bir kayıp olmuştur. Bu ikinci baskı daha da ikmâl edilmiş bir 
nüshasının ortaya çıkmasına vesile olabilirdi. Bu arada Lügat-i Rem-
zî’nin kitapçı kataloglarına, Vankulu’ndan (120 kuruş) sonra, en pahalı 
(108 kuruş) lügat olarak girdiğine de işaret etmek gerekmektedir. Bu, 
gördüğü itibarın bir delili olarak yorumlanabilir. Buna göre Kāmûs (IV 
cilt, 80 kuruş), Ahterî (mücellet, 17; büyük kıt‘a taşbaskı 20), Lehçe-i 
Osmanî (45), Kāmûs-ı Türkî (40), Salâhî’nin Kāmûs-ı Osmânî’si (40), 
Lügat-i Nâcî (50) gibi fiatlarla yer almıştı.2

Hüseyin Remzî’ye atfedilen3 Zübdetü’l-Lügat ve Ünsü’l-Lügat4 gibi 
başka lügatler de bulunmakta ise de bizzat kendi ifadesiyle de sâbit ol-

1 Bu ilân mecmuanın ilk defa 24. sayısında (5 Mart 1325, s. 4).
2 Kütüphâne-i Cihan Esami-i Kütübü, İstanbul 1318, s. 128-129.
3 Ahmet Caferoğlu - Özden Tanerinç, “Yeniçağ Türk Dili Lûgatleri”, İÜEF Türk Dili 

ve Edebiyatı Dergisi, c. XIV(Temmuz 1966), s. 34, 36.
4 Zübdetü’l-Lügat mürettibi İbrahim Gani’dir; Ünsü’l-Lügat’in mürettibi ise tabip olma-

yan ve nebatatçı olarak tanınan Darüşşafakalı Hüseyin Remzî’dir (Darüşşafaka-1873, 
s. 57). Paşa Yavuzaslan, a.g.e., s. 151.



30 Lügat-i Remzî

duğu üzere kendisinin sadece iki lügat tertip etmiş olduğu hususunda 
bir şüphe bulunmamaktadır.

İlk lügatinin gördüğü alâka üzerine Hüseyin Remzî kendi ismiyle 
anılan Lügat-i Remzî’yi hazırlamaya karar vermiştir. Bu lügat hakkında 
ve bu vesileyle Hüseyin Remzî hakkında bazı hususlara işaret etmek 
gerekmektedir.1

1. Her şeyden önce yazdığı mukaddemeden Hüseyin Remzî gibi tıp 
ve hukuk tahsili görmüş bir Osmanlı münevverinde çok kuvvetli bir dil 
hassasiyeti ve şuuru dikkati çekmektedir. Lügatlerinin hazırlanmasın-
daki asıl teşvik edici âmilin bu hassasiyet olduğu dikkati çekmektedir.

2. Hüseyin Remzî, Redhouse’dan sonra lügatini, kelimelerin me-
tinde kullanıldığı şekliyle bulmayı esas alan, yâni mastarını, çıktığı 
kökü bilmeyi gerektirmeyen bir şekilde hazırlayan ikinci lügatçidir. 
Bu bilhassa Arapça’yı ileri derecede bilmeyen Türk okuyucularının en 
büyük ihtiyacı olan bir lügat şekliydi ve Türk lügatçiliğinde bir kırılma 
noktasını teşkil ediyordu ve Hüseyin Remzî bu ihtiyacı ve mecburiyeti 
görmüştür.

3. Hüseyin Remzî’nin bu lügatinde tıp, nebâtât, hayvânât, hikmet-i 
tabiiye, tarih, fıkıh, kavânîn, hendese, hesap ve kimya terimleri de yer 
aldığı için, ilk defa müspet ilimlere şuurla ve dikkatle yer vermiş ve 
açılmış bir lügat ortaya çıkmıştır. Bir bakıma “pozitivist, aydınlanmacı”2 
bir tavırla hazırlanan bir lügat bahis mevzuudur.

4. Her sayfanın en başında, müracaat kolaylığı temin etmek için, ilk 
kelimenin üç harfine yer vermesi de Türk lügatçiliğinde yeni bir usûl 
olarak dikkati çekmektedir.

5. Hüseyin Remzî, daha sonra bu sözlüğünü tarih ve coğrafyaya 
dair has isimler de ekleyerek bir ansiklopedi hâline koymayı düşünmüş, 

1 Lügat hakkında bilhassa dostum Dr. Ali Emre Özyıldırım’ın kıymetli görüşlerinden 
geniş ölçüde yararlandım ve yazıya aktardım. Kendisine müteşekkirim.

2 Bu tavsif Dr. Ali Emre Özyıldırım’a aittir.
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ancak bu fırsatı bulamamıştır. Bu mânâda ansiklopedici bir tarafının 
olduğu söylenebilir.

6. Lügatte dikkate çarpan bir husus ise Hüseyin Remzî’nin lügatinin 
önceki diğer lügatlere olan üstünlüğünü açıkça ifade ve işaret etmesidir. 
Bunu da kendi lügati ile diğerlerinin farkını göstererek yapmıştır. Ken-
dine has bir tasarrufla (Mukaddeme, s. 7-8) ilk defa kendi lügatinde 
yer verdiği kelimelere, başka lügatlerde de bulunanlara ve başka lügat-
lerde de bulunmakla beraber kendi lügatinde daha fazla izahat verdiği 
kelimelere ayrı ayrı işaretler koymuştur.1  Yâni yaptığı işin değerinin 
farkında olduğu açıktır.

Hüseyin Remzî Bey, matbuat tarihimizin her hâlde en dikkate değer 
simalarından biri olarak görülmelidir. Önce tıp (1880) ve daha sonra 
hukuk (1886) tahsili yapmış olmasına rağmen ömrünü maliye mesle-
ğinde geçirmiş ve her nedense, bu iki meslekten birini icra etmek gibi 
bir kararı olmamıştır. Meşrutiyet’in ilânından sonra neşrettiği Mikyâs-ı 
Şerîat mecmuasındaki bir yazısı üzerine Rodos’a müebbet kürek cezası 
ile gönderilmiş ve 27 Nisan 1912’de affa mazhar olduktan sonra da 
bir daha, arzu etmesine ve bu yolda istid‘âlar vermesine rağmen me-
muriyete dönememiş, hattâ büyük bir ihtimal ile bir emekli maaşı da 
alamamıştır. Kendi ismini taşıyan matbaasında bastığı kitapları kendi el 
yazısıyla hazırlaması ve bin dokuz yüz elli beş sayfalık lügatini de bizzat 
yazarak basması matbuat tarihimizde eşine rastlanmayan bir hâdisedir.

Ancak netice itibariyle ifade etmek gerekirse Hüseyin Remzî Türk 
lügatçiliğinin en meçhûl ve aynı zamanda en kıymetli bir ismi olarak ta-
rihe geçmiştir. Redhouse’a rağmen Türk lügatçiliğinin en dikkate değer 
ismi olduğu hususunda bir şüpheye mahal yoktur. Eseri Lügat-i Remzî 
ile birlikte ismi her zaman yaşayacak ve yâd edilecektir.2

1 Türkçe’deki çeşitli lügatler hakkında bilgi için: M. Sadi Çöğenli, Eski Harflerle Basıl-
mış Türkçe Sözlükler Kataloğu, Erzurum 1990, 118 s. AÜ Edebiyat Fakültesi Yayını.

2 TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki (İstanbul, 2009, c. XXXVII, s. 409-410) “Sözlük” 
maddesinde Hüseyin Remzî’nin Türk lügatçiliğindeki yerine işaret edilmemiştir.
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Doktor Hüseyin Remzî’nin Sicili1

Doktor Hüseyin Remzî Efendi. Tüccârdan İsmail Efen-
di’nin mahdûmudur. 1270 sene-i hicriyesinde Tolca kasaba-
sında tevellüd etmiştir.

Sıbyân mektebi ile Dâvut Paşa Mekteb-i Rüştiyesinde 
tedrîsi mürettep olan fünûnu okuduktan sonra iki sene Or-
man Mektebi’ne ve ba‘dehu Mekteb-i Mülkiye-i Tıbbiye’ye 
devâm ve tabâbeti tahsîl edip sûret-i musaddakası tercüme 
varakasına merbût bir kıt‘a diploma almıştır ve el-yevm Mek-
teb-i Hukūk-ı Şâhâne’ye devâm etmektedir. Arabî ve Fârisî ve 
Fransızca’ya âşinâdır. Türkçe kitâbet eder. Cep Lügati ile Nuh-
betü’l-Münşeât nâmında olan eserlerini tab‘ ettirmiş, hukūk 
ve tıbba müteallık bâzı te�lifâtı derdest-i tab‘ bulunmuştur. 

82 senesi evâhirinde on iki yaşında olduğu hâlde Mâliye 
Muhâsebesi’nin mülgā Perâkende Kalemi’ne mülâzemetle 
dâhil olup o esnâda 30 kuruş maâşa nâil ve sekiz ay zarfında 
maâş-ı mezkûru 70 kuruşa bâliğ olmuş ise de 83 senesi evâ-
sıtında kalem-i mezbûru terk ile Mâliye Odası’na mülâzemet 
ederek 86 sâlinde yeniden 30 kuruş maâşa nâil olup maâş-ı 
mezbûr 95 senesi evâhirine kadar tedrîcen 200 kuruşa te-
rakkî eylemiş ve sene-i merkūmede maâşıyla Evrâk Odası’na 
nakl ve müteâkiben istifâ ile 97 senesi cemâziye’l-âhıresinde 
750 kuruş maâş ile Tahsîsât Kalemi’ne me�mûr olarak 98 
senesinde 50 kuruş zam ile maâşı 800 kuruşa iblâğ ve 1300 
senesi Saferinin on üçünde kalem-i mezkûr ilgā olmağla mu-
kaddemâ mezkûr maâşla Vergi Emâneti Muhâsebe Kalemine 
tahvîl-i me�mûriyet eylemiş ve sene-i merkūme Rebiü’l-evve-

1 BOA- Sicill-i Ahvâl Defteri, c. VIII, s. 1033; Emekli Sandığı Mülki tasnif dosya nu. 
10 250.
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linin on üçünde 100 ve 301 senesi Cemâziye’l-âhıresinin on 
yedisinde 50 ve sene-i merkūme Zilka‘desinin yirmi üçünde 
yine 50 ve Zilhiccesi selhinde dahi tekrâr 50 kuruş zemâim 
vukū‘uyla maâşı 1050 kuruşa doldurulup 1302 senesi Re-
bîü’l-evvelinde 450 kuruş harc-ı husûsiyeden verilmek üzere 
1500 kuruş maâşla Emânet-i müşârün-ileyhâ da‘vâ vekâleti-
ne ta‘yîn ve 301 senesi şehr-i Ramazânında uhdesine rütbe-i 
sâlise tevcîh buyurulmuştur. 

Şimdiye kadar bulunduğu hidemâttan ilgā ve istifâ ve 
nakil suretleriyle infisâl ederek mazhar-ı şikâyet olmamış ve 
taht-ı muhâkemeye alınmamış ve müttehem olmamıştır. 

Efendi-i mûmâileyhin liyâkat ve istikāmet ashâbından 
bulunduğu saâdetlû muhâsebeci efendi tarafından derc olu-
nan mütâla‘ada beyân olunduğu, Vergi Emânet-i âliyesinden 
ilâve olunan 22 Cemâziye’l-âhır sene 302 târihli mütâla‘ada 
dahi işbu tercüme-i hâl varakası tasdîk olunur denilmiştir. 

7 Ramazan sene 302 ve fî 8 Haziran sene 301. 

Mûmâileyh Hüseyin Remzî Efendi’nin Muhâsebe Ka-
lemi’nden muhassas 1050 kuruş maâşına 1303 senesi Re-
bîü’l-evvelinin altısında vâki‘ 1301 senesi Kânûn-i evvelinin 
birinde 100 kuruş zam edilmiştir.

Efendi-i mûmâileyh 1304 senesi Cemâziye’l-âhıresinin 
on sekizinde maâş-ı hâliyesi ile Nezâret-i Celîle-i Mâliye Tah-
rîr-i Vergi İdâresi’ne nakl olunmuştur. 

Efendi-i mûmâileyh sâlifü’z-zikr da‘vâ vekâletinde 1303 
senesi Saferinin altısına kadar istihdâm edilmiş ve müddet-i 
istihdâmı olan üç buçuk ay zarfında 2845 kuruş 36 para 
almıştır.
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Mûmâileyhin maâşı 1309 senesi şehr-i Ramazân-ı şerî-
finin on beşinde (1 Nisan, sene 1308) 1200 kuruşa iblâğ 
olunmuştur.

Mûmâileyhin maâşı 1314 senesi Şevvâlinin dokuzunda 
(1 Mart sene 313) öşrü bi’t-te�cîl 1080 kuruşa tenzîl ederek 
1316 senesi Cemâziye’l-evvelinin on dördünde (19 Eylül 
sene 314) 1120 kuruşa iblâğ edildiği Mâliye Sicil Şubesi’nin 
18 Mart sene 316 târîhli vukū‘ât pusulasında gösterilmiştir.

Mûmâileyhin maâşı 1317 Recebinin dokuzunda (1 Teş-
rin-ı sânî sene 1315) 1130 ve 318 senesi Şevvalinin dördünde 
(12 Kânun-ı sânî sene 316) 1200 ve şehr-i mezkûrun yirmi 
dördünde (1 Şubat sene 316) 1230 kuruşa iblâğ edildiği se-
ne-i merkūmenin 21 Nisan sene 317 târîhli vukū‘ât pusula-
sında gösterilmiştir.

Mûmâileyhe 1316 senesi Zilka‘desinin gāyesinde terfîan 
rütbe-i sânîye sınıf-ı sânîsi tevcîh buyurulduğu ve Dîvân-ı 
Hümâyûn Teşrîfâtçılığının 1 Safer, sene 324 târîhli tezkere-i 
cevâbiyesinden anlaşılmıştır.

Mûmâileyhin 1320 senesi Saferinin yirmi beşinde (21 
Mayıs sene 318) maâşıyla terfîan Maa-Tahrîr Vergi İdâre-i 
Umûmiyesi Kalemi mümeyyizliğine nakl ile maâşı 1322 se-
nesi Ramazânının altısında  (1 Teşrîn-i sânî sene 1320) 1350 
kuruşa iblâğ edildiği mezkûr Mâliye Birinci Şubesinin 16 
Haziran sene 321 târîhli vukū‘ât pusulasında bildirilmiştir. 

Mûmâileyhin maâşı 1323 senesi Rebiü’l-evvelinin on 
beşinde (7 Mayıs sene 321) 1400 kuruşa ve sene-i merkūme 
Zilka‘desinin on birinde (25 Kânun-i evvel sene 321) 1650 
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kuruşa iblâğ ile emr-i tahlîfi icrâ edildiği Maa-Tahrîr-i Vergi 
İdâre-i Umûmiyesi’nin 23 Mayıs, sene 321 ve 9 Kânûn-i 
sânî, sene-i mezkûre târîhli müzekkerelerinden anlaşıldığı 
şu‘be-i mezkûrenin 29 Mart, sene 322 târîhli vukū‘ât pusu-
lasında gösterilmiştir.

Mûmâileyhin maâşı 1324 senesi Rebîü’l-evvelinin yirmi 
dördünde (24 Nisan sene 323) 1700 kuruşa iblâğ edildiği, 
2 Haziran sene 323 târîhli vukū‘ât pusulasıyla bildirilmiştir. 

Mûmâileyh bi’l-istîzân 1327 senesi Cemâziye’l-evvelinin 
altısında (13 Mayıs, sene 325) şeref-sâdır olan irâde-i seniye 
mûcebince müebbeden küreğe konulmasına mebnî kaydın 
terkîn ettirildiği 20 Haziran sene 325 târîhli vukū‘ât pusula-
sında muharrerdir.

Mûmâileyhin ber-vech-i muharrer mahkûmiyetinin sâ-
hib-i imtiyâzı bulunduğu Mikyâs-ı Şerîat gazetesiyle ahâlî-i 
İslâmiyenin hissiyât-ı taassupkârânelerini galeyâna getirecek 
sûrette neşriyâtta bulunmasından dolayı olduğu ve cülûs-i 
hümâyunun dördüncü sene-i devriyesi münâsebet-i mü-
beccelesiyle 14 Nisan, sene 328 târîhinde mazhar-ı afv-ı âlî 
olduğundan dolayı bir me�mûriyete ta‘yînini istid‘â eylemiş 
olmasıyla mûmâileyh ve emsâli hakkında olunacak muâme-
leye dâir bi’l-istîzân ol bâbdaki buyrultu-ı sâmî ile Hazine’ye 
teblîğ olunan Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dâiresi’nin 18 Teşrîn-i 
evvel, sene 328 târîhli mazbatasında işbu afv i‘tâsı husûsî 
olduğu cihetle yalnız cezâyı iskāt etmesine nazaran Usûl-i 
Muhâkemât-ı Cezâiye Kānûnunun iâde-i hukūk-ı mem-



nû‘aya dâir olan ahkâmına tevfîkan şerâit-i kānûn dâiresinde 
hukūk-ı memnû‘asının iâdesi hakkında mahkemeden karâr 
istihsâl eylediği hâlde tekrâr me�mûriyete ta‘yînine mâni‘ 
kalmadığı ve fakat usûl dâiresinde iâde-i hukūk-ı memnû‘a-
sına karâr istihsâl olunmadıkça umûr-ı devlette istihdâmına 
mücâz olamayacağı gösterildiği 10 Kânun-i evvel, sene 328 
târîhli vukū‘ât pusulasından anlaşılmıştır.*  

4 Şubat, sene 328. 

* Lügat’in bu ikinci baskısında sayfa ebadı metnin kolay okunabilmesi 
için yüzde on nisbetinde büyütülmüştür.
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