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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 

SALÂHÎ BEY’İN HİKÂYESİ

Türk lügatçiliğinin en dikkate değer birkaç ismi arasında bulunan 
Mehmed Salâhaddîn Bey, tarihe ve hâl tercümesine dair kitapları ve 
bilhassa Kâmûs-ı Osmânî isimli dört ciltlik lügatiyle halen hatırlanan 
ve memuriyeti esnasında Saray’a sıhriyeti ve yakınlığı dolayısıyla da 
ismi tartışılan şahsiyetlerden biridir. Hayatına dair kâfî derecede bilgi 
bulunmakla beraber hakkında ortaya çıkan yeni vesikalar ve bilgiler de, 
lügatinin yeni baskısı dolayısıyla, bu yazıda ortaya konulacaktır.1                                

Ailesi, Doğumu, Evliliği, Çocukları ve Ölümü

Salâhî, Mehmed Salâhî veya tam ismi ile Mehmed Salâhaddîn Bey2 
Şâm-ı şerîf Erzâk-ı Askeriyye İdâresi me’mûr-ı sâbıkı ve Giresun’un 
ünlü ailelerinden Dizdâr-zâdelere mensup Hacı İsmail Hakkı Bey’in 
oğludur.3 Annesi, IV. Murad’ın kızı olan Küçük Safiye’ye nisbetle Sa-
fiyesultan-zâdeler olarak tanınan aileden Mehmed Dâniş’in kızı olan 
Hâce Fatma Azîze Hanım (ö. Aralık 1898) ile Muzîka-i Hümâyûn 
binbaşılarından Edîb Efendi’nin kızı Fatma Besîme (ö. Evâil-i Kasım 
1881) Hanım’dır.4  

1 Bu yazıda bazı me�hazların teminini Yusuf Turan Günaydın’a borçluyum. Kâmûs-ı 
Osmânî hakkındaki kıymet hükümleri ve yazısı için Dr. Ali Emre Özyıldırım’a 
şükran borçluyum.

2 Memuriyet sicili için: CBA, SAİDd, C. 72, s. 179-180. Mehmet Zeki Pakalın, 
kitabında bu sicili esas alan bir hâl tercümesini vermiştir: Sicill-i Osmanî Zeyli, 
Ankara, 2008, C. XVI, s. 89-91.  

3 Hacı İsmail Hakkı hakkında bir bilgi bulamadık.
4 Mehmed Dâniş Bey’in Yeniçeriliğin ilgası hakkındaki gayri matbu iki eseri İÜ 

Edebiyat Fakültesi tarafından basılmıştır. Bu eserin girişinde aile hakkında verilen 
bilgilerde Mehmed Dâniş’in oğlu İsmail Hakkı ile kızının kızı Fatma Besîme 
Hanım’ın eşi olan Giresunlu Hacı İsmail Hakkı aynı şahsiyet olarak takdim 
edilmiştir. Halbuki M. Münir Aktepe’nin bu kitabın “bibliyografya” kısmında yer 
bulamayan makalesinde yazarı bu yanlıştan kurtaracak kâfi bilgi bulunmaktadır. 
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Salâhî Bey, anneannesi Fatma Azîze Hanım’a Maliye Hazinesi’nden 
çıraklık vechiyle bağlanan ve ölümü üzerine şimdi münhal kalan 600 
kuruşluk tahsisatın merhumenin hayatta kalan kerîmesine, yâni teyze-
sine bağlanması hususunda bir istid‘â vermiş ve talebi kabul (9 Aralık 
1897) edilmişti.1

Salâhî Bey, Mâlî 1273 senesinde, Şubat 1858 tarihinde2 İstanbul’da 
dünyaya geldi.3 Aile hayatı hakkında sadece ismi zikredilen eşi Ülfet 
Hanım’a İkinci Rütbeden Şefkat Nişanı verildiği (26 Ekim 1900) bil-
gisinden başka bir bilgiye ulaşılamamıştır.4 Çocuk sahibi olup olmadığı 
hakkında hiçbir bilgi veya rivayete ulaşılamamıştır.  Mehmed Salâhî, 

Bu yanlış için: Şamil Mutlu, Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı ve II. Mahmud’un Edirne 
Seyahati-Mehmed Dâniş Bey ve Eseri, İstanbul, 1994, s. 11. Diğer taraftan Mehmed 
Salâhaddin’in kısa ismi Salâhî’den dolayı bu isimler iki ayrı şahsiyet gibi anlaşılmıştır: 
Şamil Mutlu, age., s. 11, 12, dn. 20. Aile hakkında bilgi için: M. Münir Aktepe, 
“Mehmed Salâhî Bey ve Mecmuası Hakkında Bâzı Notlar”, Tarih Dergisi, sy. 20 
(Mart 1965), s. 62-71. 

1 CBA. BE0. Nu. 001053.78927.001-2; İ. ML. Nu. 00024.00009.001.
2 Salâhî Bey’in bu doğum tarihine, kendisinden alındığı muhakkak olan bilgilere 

istinaden, hâl-i hayatında yazılan bir yazıda verilmiştir: “Resimlerimiz-İzzetlü 
Mehmed Salâhaddîn Beyefendi”, Ma�lûmat, sy. 60 (28 Teşrin-i sânî 1312), s. 242. 
Aynı sayıda bir resmi de (s. 235) basılmıştır. 

3 İbrahim Alâettin Gövsa, Salâhî Bey hakkında yazdığı ve iki ayrı eserinde bastırdığı 
maddede ismini Ahmed Salâhî şeklinde yazıyor ve 1857 senesinde doğduğunu 
bildiriyor: Meşhur Adamlar, İstanbul, 1933-1936, C. 4, s. 1411; Türk Meşhurları 
Ansiklopedisi, İstanbul, 1946, s. 342. Hakkındaki ilk ve tek ciddî araştırmada ise M. 
Münir Aktepe, doğum tarihinin 3 Mart 1272 olduğunu yazmakta ve ailenin diğer 
mensupları hakkında bilgi vermektedir: “Mehmed Salâhî Bey ve Mecmuasından 
Bâzı Kısımlar”, Tarih Dergisi, sy. 21 (Mart 1966), s. 15. Halbuki sicilinde yapılan 
tashihte tevellüdünün 1273 sene-i mâliyesi olduğuna işaret (s. 180) işaret edilmiştir. 

4 CBA. İ. TAL, Nu. 00230.00015.001. Eşinin ismi M. Münir Aktepe tarafından 
verilmektedir:” Mehmed Salâhî Bey ve Mecmuası’ndan Bâzı Notlar”, Tarih Dergisi, 
sy. 23 (Mart 1969), s. 67. İbrahim Alâettin Gövsa’nın ansiklopedisinden (1933-
1936) beri hakkında deveran eden bilgilere rağmen son senelerde bir edebiyat 
tarihçisi tarafından isminin Ahmed Salih şeklinde verilmesi şaşırtıcıdır: Ali Kemal, 
Ömrüm, (Haz. M. Kayahan Özgül), Ankara, 2016, s. 94, dn.103. Bu tuhaf yanlışın 
bir mazereti bulunamamıştır.  
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kat‘î olmayan ve bir me�haz göstermeyen kayıtlara göre 1910 senesinde 
ölmüştür.1

Salâhî Bey’in küçük kardeşi Hasan Hilmî Bey (İstanbul, 1872-?) 
Şehremâneti Muhâsebe Kalemi’nde mülâzemetle devlet memuriyetine 
başlamıştı. Nagamât-ı Aşk yâhud Yeni Şarkı Mecmuası (İstanbul, 1306, 
208 s. Mihran Matbaası) başlıklı bir şarkı güftesi antolojisi tertip etmiş 
ve bastırmıştır.2   

Tahsil Hayatı

Salâhî Bey’in tahsil hayatı Beşiktaş Rüşdiyesi’nde başladı. Buradan 
mezuniyetini takîben Dârulmuallimîn ve Muallimât müdürü Hoca 
Osman Efendi, müderrislerden Çorumlu Hoca Ahmed Efendi, Ka-
zasker Necîb Efendi ile Dersiâm İbrahim Efendi’den ulûm-ı Arabiyye 
ve Riyâziyât ve Hoca Saîd Efendi ile Subhî Paşa hocası olarak ma‘rûf 
Efganî Abdülazîz Efendi’den edebiyat-ı Fârisiye okumuş ve bir müddet 
de Menşe-i Küttâb-ı Askerî’yede devam etmiştir.3 Bu meyânda Salâhî 
Bey’in sağlam bir edebî kültüre sahip olduğuna ve lisanı iyi tasarruf et-
tiğine ve gerçekten iyi bir kalem erbâbı olduğuna işaret etmek gerekiyor. 
Sicilinde sadece Türkçe kitâbet ettiği kaydı bulunmaktadır.4

1 İlk defa İbrahim Alâettin (Gövsa) tarafından doğum senesi 1857 ve ölüm senesi olarak 
da 1910 verilmiş ve ismi ise Ahmet Salâhaddin ve Salâhî olarak kaydedilmiştir: Meşhur 
Adamlar, İstanbul, 1933-1936, C. 4, s. 1411; Türk Meşhurları Ansiklopedisi, İstanbul, 
1946, s. 342. Mehmet Zeki Pakalın, age., s. 90. 1326 senesi Musavver Salname-i 
Servet-i Fünûn’da “Sâbık hükûmet-i Hamidiye enkazı” (İstanbul, s. 132-133) arasında 
ismi kaydedildi ve 1327 senesi Musavver Nevsâl-i Osmanî’ye (Ekrem Reşad - Osman 
Ferid - Sağlam, İstanbul,1327-1329, s. 263) resmi ve altına “ahîren vefat eden Salâhî 
Efendi” kaydı konulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü daire başkanı 
Sezgin Demircioğlu gereken alâka göstermiş ise de nüfus kayıtlarına ulaşamadık.  

2 Kısa sicil kaydı için: CBA, SAİDd. C. 99, s. 425. Şamil Mutlu, bu sicil kaydını 
Mehmed Dâniş’in oğlu Hacı İsmail Hakkı’nın sicili olarak ikinci defa (s. 11, dn. 17) 
kaydetmiştir.

3 CBA, SAİDd, C. 72, s. 179-180; Mâlûmat, age., s. 242. Bu iki me�hazda olmayan 
isimler için: M. Salâhaddîn, Merhum Kemal Bey’in Tarihi Meselesi ve Mevadd-ı Sâire, 
İstanbul, 1327, s. 54.

4 CBA, SAİDd, C. 72, s. 179.
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Meslek Hayatı 
a- İlk Memuriyetleri

Salâhî’nin memuriyet hayatı, imtihanla girdiği Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî 
Harbiye Dairesi’nde başladı. Mayıs 1874’de 100 kuruşluk maaşı 400 
kuruşa yükseltilmiştir. Aynı sene 22 Temmuz’da üç ay müddetle ve 70 
altın maktû‘ harcırah ile Ferîk Osman Paşa’nın maiyetinde Rusya’dan 
Osmanlı esirlerinin iadesi çalışmaları için teşkil edilen heyete dahil oldu 
ve vazifenin hitamında İstanbul’a döndü.1

13 Mart 1880’de maaşı 320 kuruşa düşürüldü. Aralık 1882’de 640 
kuruşluk maaşla üçüncü ve 13 Mart 1305 tarihinde 960 kuruş maaşla 
ikinci sınıfa terfi etti. Eylül 1886’da memuriyetten ayrılarak matbuat 
âlemine girdi. 

b- Ara Fasıl: Matbuat Hayatı 

Bu devrede kendi nakline göre “bir müddet Tercümân-ı Hakîkat 
gazetesinde neşr-i âsâr ettikten sonra 1301’de Saâdet gazetesi başmu-
harrirliğine nakl eylemiş ve 1304’de Servet gazetesini tesis ile onun 
başmuharrirliğini deruhte etmiş, 1302’de rütbe-i sânîye ile İftihar Ma-
dalyası”na nâil olmuştur. Servet gazetesi ikinci defa sekte-i tatile uğra-
yınca matbuat âleminden ayrılmış,2 bu ayrılıştan bir müddet sonra da 
Encümen-i Teftîş ve Muâyene âzâsı olarak tayin edilmiştir.3

c- Memuriyete Dönüş
Encümen-i Teftîş ve Muâyene Âzâlığı

Yeniden memuriyete dönen Salâhî Bey’in bu devrede ilk vazifesi 
1000 kuruş maaşla Encümen-i Teftîş ve Muâyene âzâlığı (23 Ocak 1888) 

1 CBA, SAİDd, C. 72, s. 179.
2 Bu bilgi için: M. Salâhaddîn, Efkâr, İstanbul, 1306, s. 3-4.
3 Mâlûmat, agm, s. 242. 
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oldu.1 Maaşı 14 Temmuz 1889 tarihinde 1500 kuruşa yükseltildi. 10 
Haziran 1894’de kendisine terfîen rütbe-i sânîye sınıf-ı sânîsi tevcih 
buyuruldu.2 

Mehmed Salâhî’nin bu devrede Sultan Abdülhamîd ile çok yakın 
münasebetler içinde olduğu görülmektedir. Kendisinin verdiği açık 
olan bilgilere dayanarak yazılan Ma�lûmat’taki (s. 242) yazıda bildiril-
diğine göre 1888 senesi “Temmuzunda memuren bir müddet Selânik’e 
ve 1305 (1889) tarihinde dahi Girid cezîresine azîmet etmiş ve cezîre-
nin sevahil-i şimâliyesi ile kasabâtını kâmilen devr ve teftîş eylemiştir. 
Bundan başka Edirne ve havâlîsiyle Bursa havâlîsine ve Bahr-i Siyah 
boğazı havâlîsiyle İzmir taraflarına ve Limni ve Midilli ve Sakız adala-
rıyla cezâir-i Yunaniyye’yi kâmilen seyâhat etmiştir.”

Bu devrede Sultan Abdülhamîd’in hususî bir müfettişi veya aynı 
zamanda bir istihbaratçısı gibi çalışan Salâhî Bey’in, bu vazifesini ger-
çekten de çok büyük bir ciddiyetle ve ehliyetle yaptığını yazdığı rapor-
lardan anlamak mümkündür. Nitekim önce Selânik (12 Ağustos 1888)3 
ve daha sonra da gönderildiği Girid (17 Aralık 1889)4 hakkında yazdığı 
raporları Prof. M. Münir Aktepe sayesinde elde bulunmaktadır ve bu 
hükmümüzün delilini teşkil etmektedir. 

1 Encümen’deki âzâlığının sal-nâmelere yansıması için: Sal-nâme-i Devlet-i Aliye-i 
Osmaniye, 1307, s. 348; 1308, s. 348; 1309, s. 368; 13010, s. 384; 1311, s. 400; 
1312, s. 414; 1313, s. 448; 1314, s. 460; 1315, s. 290.

2 CBA, SAİDd, C. 72, s. 179.
3 Selânik ve mülhakatı hakkındaki raporu için: M. Münir Aktepe, “Mehmed Salâhî 

Bey ve II. Abdülhamid’e Selânik Hakkında Sunduğu 31 Temmuz 1304 Tarihli 
Rapor”, Tarih Dergisi, sy. 22 (Mart 1967), s. 80-96.

4 Girid hakkındaki raporu için: Mehmed Salâhî (Haz. M. Münir Aktepe), Girid 
Meselesi 1866-1889, İstanbul, 1967, s. 31-101.
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Matbaa-i Âmire Müdürlüğü 

Salâhî Bey’in Encümen-i Teftîş ve Muâyene’den sonra, 13 Aralık 
1894 tarihinde1 5000 kuruş maaşla mühim bir makama, Matbaa-i 
Âmire Müdürlüğü’ne tayin edildiği görülmektedir.2 Bu, zamanına göre 
hayli yüksek bir maaştı.

Matbaa-i Âmire’de bir ıslahat yapmak yolundaki niyetler ve gayretler 
13 Şubat 1894 tarihinde başlamıştı.3 Başkitâbet Dairesi’nden Sadâret’e 
gönderilen bir tezkerede (20 Ekim 1894) şikâyetler sıralanmıştı. Buna 
göre Maârif Nezâreti’nden ruhsat alınmaksızın Şirket-i Sahhâfiye-i Os-
mâniye nâm ve hesabına Şerh-i Mevâkıf  kitabı basılmıştı. “Matbaa-i 
Âmire devlet matbaası olduğu hâlde orada bilâ-ruhsat muzır bir eserin 
basılmış olması şâyân-ı teessüf olup bundan başka matbaa-i mezkûre-
de isimlerinin zikri ârzû olunmayan birçok kütüb-i muzırranın daha 
basıldığı vâsıl-i sem	-i âlî olduğundan ve zâten Matbaa-i Âmire müdîri 
Midhat Efendi hazretleri matbaa-i mezkûreyi hüsn-i idâre edememek-
te bulunduğundan efendi-i müşârün-ileyhin zikr olunan müdîrlikten 
azliyle matbaa-i mezbûre müdîriyetine Encümen-i Teftîş ve Muâyene 
âzâsından Salâhî Bey’in ta	yîn ve matbaanın emr-i Nezâretinin dahi 
Maârif Nâzırı Paşa hazretlerine ihâle kılınması ve mûmâileyh Salâhî 
Bey’e münâsib mikdâr maâş tahsîsi olunmak üzere” Ahmed Midhat 
Efendi’nin almakta olduğu miktarın bildirilmesi talep olunmuştu. Ay-
rıca Nâzırın tasdîki altında olmayan şeylerin tab	 edilmemesi isteni-

1 Bu memuriyeti ve tayin tarihi sicilinde (s.179) bulunmasına rağmen, bu sicili gören 
M. Münir Aktepe bu memuriyet tarihi hakkında tahminlerde bulunmaktadır: 
“Mehmed Salâhî Bey ve Mecmuası Hakkında Bâzı Notlar”, s. 59.

2 Matbaa-i Âmire Müdürlüğünün devlet sal-nâmelerindeki kaydı için: 1316, s. 352; 
1317, s. 338; 1318, s. 384; 1319, s. 422; 1320, s. 440; 1321, s. 480; 1322, s. 498; 
1323, s. 546; 1324, s. 600; 1325, s. 596; 1326, s. 602.

3 Matbaa hakkındaki bu çalışmalar için: CBA. Y. A. RES, Nu. Y. A. RES, 
Nu. 00071.00020.001-2; Nu. 00072.00035.001-3.
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yordu. Şayet bu matbaada muzır şeyler basılacak olursa bundan Nâzır 
ile matbaa müdürü ve bunu bastıran resmî dairenin memuru mes’ûl 
tutulacaktı.1  

Bu tarihteki Şurâ-yı Devlet’te okunan tezkereye göre Matbaa mü-
dürü Ahmed Midhat Efendi2 diğer memuriyeti Meclis-i Umûr-ı Sıh-
hiye âzâlığı ve reîs-i sânîliği vazifesinden dolayı muntazaman ve mut-
tariden işe devam edemeyecekti. Ruznâmçeci Hasan Ferîd matbaaya 
müşteri bulmak “ve işleri takip etmek gibi işlerle meşgûl olunca idare 
maiyet elinde ve muhtel” kalmış ve bu hususta şikâyetler bitmemişti. 
Bu meyânda Matbaada ruhsatsız kitap basıldığı ve “Matbaa-i Âmire 
müdürü Ahmed Midhat Efendi hazretleri matbaa-i mezkûreyi hüsn-i 
idare edememekte bulunduğundan efendi-i müşarün-ileyhin zikrolu-
nan müdürlükten azliyle matbaa-i mezkûre müdîriyetine Encümen-i 
Teftîş ve Muâyene âzâsından Salâhî Bey’in ta	yîn ve emr-i Nezâretinin 
Maârif Nâzırı Paşa hazretlerine ihâle kılınması ve mûmâileyh Salâhî 
Bey’e maâş tahsîs olunması” Sadrâzam Cevat Paşa tarafından arz (24 
Ekim 1894) edilmişti.3 

Matbaa-i Âmire’nin yoluna konulması işi aciliyet kazandığı için 
Salâhî Bey hemen işe başlamış (26 Ekim 1894) ve bu “kendisine mik-
dâr-ı münâsib maâş tahsîs olunmak üzere müdîriyet-i mezbûreden 
müşârün-ileyh Midhat Efendi’nin almakta olduğu maâş mikdârının 
atabe-i ulyâya arzı irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî muktezâ-yı 
celîlinden olduğuna dâir şeref-res-i mevki	-i ta‘zîm olmuş olan 27 Re-
bîü’l-evvel sene 312 tarihli ve 261 numrolu tezkere-i sâmiye-i cenâb-ı 
sadâret-penâhîleri mûcebince mûmâileyh Salâhaddîn Bey târîh-i mez-

1 CBA. İ.HUS, Nu. 00030.00070.001.
2 M. Orhan Okay, “Ahmet Midhat Efendi”, DİA, İstanbul, 1989, C. II, s. 100-103.
3 Bu husustaki tezkereler için: CBA. Y. A. HUS, Nu. 00311.00042.001; İ. HUS,  

Nu. 00030.00070.001.
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bûrdan i	tibâren müdîriyet-i mezbûre umûruna mübâşeret ettirilmiş 
ve selefinin maâş-ı muhassesi 2400 kuruştan ibâret olduğu bi’t-tahkîk 
anlaşılmağla taraf-ı sâmî-i hazret-i sadâret-penâhîden arz-ı atabe-i ulyâ 
edilmiş olduğu hâlde bu bâbta henûz bir gûnâ irâde-i seniyye-i hazret-i 
pâdîşâhî teblîğ buyurulmadığı cihetle mûmâileyhin tesviye-i maâşı ci-
hetine gidilememiş” olduğu ve diğer taraftan Encümen’den aldığı 1500 
kuruş maâş da buraya yeni tayin edilen âzâların maâşına karşılık alı-
konulduğu (22 Aralık 1894) bir tezkere ile Maârif Nâzırı Zühdü Paşa 
tarafından Sadârete bildirilmişti.1

Maârif Nâzırı tarafından bir yandan maaşının tespit ve te�diyesinin 
nasıl yapılacağı meselesi halledilmeğe çalışılmış, diğer yandan da hızlı 
bir şekilde matbaanın çalışma usûlünü tanzîme ve burada evrak, defter 
ve kitap bastıracak olan bütün resmî dairelere birer yazı ile takip etme-
leri gereken usûl hakkında bilgi (27 Aralık 1894) verilmişti. Buna göre 
Nâzırın “taht-ı tasdîkinde olmayan şeylerin tab‘ ettirilmemesi husûsu 
dahi muktezâ-yı irâde-i seniyye-i cenâb-ı zıllullâhîden bulunduğu iş	ar” 
olunmuştu.2 Kısa bir müddet sonra ise yeni bir tezkere (12 Ocak 1895) 
ile bu usûl ta‘dîl ve ikmâl edilmişti. Buna göre icrâ edilen tahkîkâta 
ve matbaa müdiriyetinden gelen iş	âra nazaran bazı dairelerden tab	 
ettirilecek hesap defterleri, maaş koçanları, makbuz ilmühaberleri ve 
kalemlerin umumî muharrerat müsveddeleri gibi çeşitli resmî evraktan 
ibaret olduğu için bunların şu aralık tertip, sipariş ve süratle hazırlan-
maları için zaman olmadığı anlaşılmıştı. Bu gibi evrakın Maârif tarafın-
dan tasdikten sonra basılması Nezâret ile Matbaa-i Âmire’nin kontrol 
muamelesinden ibaretti. Bu muamele ise resmî evrakın basılmasını 
geciktireceğinden basılacak evrakın münâkasa (eksiltme) muamelele-
rinde matbaa müdürü Salâhaddîn Bey ile Maârif Nezâreti muhasebe 

1 Tezkere için: CBA. İ. MF. Nu. 00002.00071.001; MF. MKT, Nu. 00230.00058.015.
2 CBA. MF. MKT, Nu. 00230.00058.017.
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mümeyyizlerinden ve matbaanın ruznamçe vekili Sâmî Bey bulunacak 
ve böylece muameleler hızlanacak ve evrakların basılması işi gecikme-
miş olacaktı.1

Bu meyânda Salâhî Bey’in maâşının te�diyesi işi de Maârif Nezâre-
ti için hâlli müşkil bir bilmece olmaya devam ediyordu.  5000 kuruş 
maaş için irade-i seniye sâdır olmuş (11 Şubat 1895) ise de mesele hâlâ 
hâlledilememişti.2

Zühdü Paşa, Sadâret’e gönderdiği uzun bir tezkerede (12 Şubat 
1895)3 matbaanın tarihçesinin ve mâlî vaziyetinin neredeyse bir hikâ-
yesini anlatmıştı. Buna göre Matbaa-i Âmire müdürlüğü mûtenâ me-
muriyetlerden biriydi ve bu itibarla Salâhî Bey için 5000 kuruş maaş 
hususunda irade-i seniyye sâdır olduğu Sadâret tezkeresiyle (28 Ocak 
1895) bildirilmişti. Ancak imkânlar buna imkân vermiyordu. Çünkü 
birkaç seneden beri bazı vilâyetlerde kuraklık ile zahîreye revaçsızlık 
zuhur etmişti ve bu vaziyet hâlen devam ediyordu ve bu sebeple Nezâ-
rete ait a	şâr yardım hissesi de pek çok eksildiği için hâlihazır masraf-
lar muvâcehesinde idare-i maslahat etmekte fevkalâde müşkilât bahis 
mevzuuydu. Diğer taraftan zaten matbaanın hâsılatı ise maaşlara ve 
masraflara kifayet etmiyordu ve bu itibarla müdüriyete tahsis edilmiş 
2400 kuruşluk maaş dahil olduğu hâlde Maârif bütçesinden her ay 
6360 kuruş tahsisat veriliyordu. Matbaanın Maliye Nezâreti’nden ay-
rılarak Maârif Nezâreti’ne bağlandığı tarihten (18 Ağustos 1868) beri 
Nezâret bütçesine tahmîl edilen bu miktar paradan fazla verilmemiş 
ve mümkün mertebe idare cihetine gitmeye itina olunmuştu. Üstelik 
Maârif ’e ilhakından bu zamana kadar fayda değil, her ay para vermek 

1 CBA. MF. MKT, Nu. 00230.00058.052.
2 İrade için: CBA. İ. MF, Nu. 00002.00071.002.
3 Bu tezkereler için: CBA. MF. MKT, Nu. 00230.00058.021-22,27; BEO. Nu. 

000595.044595.004. 
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suretiyle, zarar görmüştü. Bundan dolayı 2400 kuruşluk maaşı 5000 
kuruşa çıkarmak için 2600 kuruş zam yapılması ve bu zammın Maârif 
bütçesinden karşılanması mümkün değildi ve bu miktar başka Maliye 
hazinesinden Maârif Bütçesine ilâve edilmeliydi. 

Salâhî Bey’in maaş meselesi devam ederken 13 Şubat 1895 tarihin-
de Sadâret’e bir istid‘â vererek fevkalâde darlık içinde bulunduğunu 
ve aynı zamanda Ramazanın da yaklaşması sebebiyle şiddetli ihtiyaç 
içinde bulunduğunu ve birikmiş maaşlarının da verilmesi için Maârif ’e 
emir verilmesini istirham etmişti. Sadâret ise 16 Şubat’ta maaşların i‘tâsı 
hakkında tezkere göndermişti.1 

Sadâret’in bu tezkeresine rağmen Maârif ’in cevabı değişmemişti. 
Zühdü Paşa, yine aynı cevabı vermişti. Bir taraftan Maliye Nezâreti’ne 
(16 Şubat 1895), diğer taraftan da Sadâret’e (19 Şubat 1895) tezkere 
göndererek 5000 kuruş maaşın verilebilmesi için 2400 kuruşluk maaşın 
üstü olan 2600 kuruşluk ek miktarının ancak Maliye Nezâreti bütçe-
sinden tahsis edilmesiyle mümkün olabileceğine işaret etmişti.2 Maliye 
Nezâreti ise Sadâret’e gönderdiği tezkeresinde (2 Nisan 1895) bu ek 
tahsisatın yeni bütçeye konulması ile ödenebileceğini bildirmişti.3 Sa-
dâret ise bu bütçeyi beklemeden “bu gibi zamâyimin tahsîsât-ı umîmi-
ye meyânında deverân ettirilmesi”ni Maârif Nezâreti’ne bir tezkere (6 
Nisan 1895) ile bildirmişti.4                   

Salâhî Bey, 11 Mart 1896 tarihinde hüsn-i hizmetine mebnî rütbe-i 
sânîye sınıf-ı mütemâyizine terfi edildiğinde nispeten genç denecek bir 
çağda, 38 yaşındaydı. Bu arada eski maaşının bile verilmediği yolundaki 

1 Salâhî’nin Sadârete istid‘âsı ve Sadâret’in Maarif Nezareti’ne tezkeresi için: CBA. 
MF. MKT, Nu. 00230.00058.025-26.

2 Tezkereler için: CBA. BEO, Nu. 000573.042948.001; Nu. 000595.044595.003.
3 Tezkere için: CBA. BEO, Nu. 000595.044595.002.
4 Tezkereler için: CBA. BEO, Nu. 000595.044595.001.
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şikâyetlerini de Başkitâbet Dairesi’ne duyurmaktan (11 Mayıs 1896) 
geri durmuyordu.1 Bütçe tenkîsi esnasında maaşının onda biri tenzil 
edilerek 4500 kuruşa (13 Mart 1897) indirildi.2

Salâhî Bey’in Matbaa-i Âmire’nin ıslahı hakkındaki lâyihasını çok 
geçmeden kaleme alması ve Maârif Nezâreti’ne takdim (5Mayıs 1895) 
etmesi işini ne kadar heyecanla ve ciddiyetle benimsediğini göstermek-
tedir.3 Bu rapor aynı zamanda matbaanın bu zamandaki tek resmini 
çizmektedir ve bu bakımdan da çok kıymetlidir. Matbaanın tarihine 
dair en mühim vesikalardan biri olması bakımından metnini4 aynen 
vermek gerekmektedir:

Matbaa-i Âmire’nin Muhtaç Bulunduğu Mevadd-ı Islahiye

Tipoğrafi Kısmı:

“Evvelâ: Matbaa-i Âmire’nin inhidâm hâlinde bulunan 
çatı ve ocak ve dîvâr ve baca ile daha bazı mahaller külliyen 
ta‘mîr ve belki tecdîde muhtac olup göz önünde ve cüz�î mas-
rafa muhtâc bulunan biraz mahaller ta‘mîr olunmuş ise de 
ta‘mîrât-ı esâsîye şimdi icrâ olunmaz ise bilâhare fabrikanın 
ve anbârın sakfları ile bacanın münhedim olacağı âşikârdır.

Sâniyen: Hurûfât makineleri celb edildikleri zamândan 
bu âna kadar ta‘mîr olunmadığı ve esâsen câmi-i muhassenât 
bulunmadığı cihetle ta‘mîr edildikleri takdîrde daha bir çok 
seneler kullanılacağı âşikâr idüğünden bunların dahi mü-
kemmelen icrâ-yı ta‘mîrâtı

Sâlisen: Otuz beş bârgir kuvvetinde istim makinesiyle 
kazganları dahi kezâlik yerlerine vaz	 olunduğu zamândan 

1 CBA. Y. PRK. MF, Nu. 00003.00059.001.
2 CBA, SAİDd, C. 72, s. 179.
3 Metni için: CBA. Y. MTV, Nu. 00119.00083.001.
4 CBA. Y. MTV, Nu. 00119.00083.002.
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beri ta‘mîr edilmediğinden dolayı harâb olmuş ve kazga-
nın biri muattal bulunmuş olduğundan bunların dahi ic-
râ-yı ta‘mîrâtı elzemdir. Hîn-i hâcette fabrika dahi kırk, elli 
dest-gâhı birden işletmeğe kâfî kuvveti hâiz olan iş-bu ma-
kinenin büsbütün muattal kalması veyâhud ihrâc olunması 
câiz değildir. Çünkü devletçe bir lüzûm-ı âcil üzerine kül-
liyetli bir şey tab	ı meselâ mukaddemâ olduğu gibi tahvîlât 
ve kavâim-i nakdiye ihrâcı gibi ba	zı esbâb-ı müsta	celiyyeye 
mebnî dest-gâhları kâmilen kullanmak mecbûriyyeti hâsıl 
olur ise o zamân bu makine fevkalâde işe yarar. Fakat al-
tı-yedi dest-gâh işletilmekte iken iş-bu makineye yevmî on 
kantar kömür sarf olunmakta ve senevî kömür için 250 lirayı 
mütecâviz masraf vukû	 bulmakta olduğundan nihâyeti on 
dest-gâhı tahrîk ve idâre edecek ve günde dört-beş kantar kö-
mür veyâhud bir buçuk sandık petrol sarf eyleyecek on bârgir 
kuvvetinde ve son sistemde bir istim makinesi celbi fevkalâde 
elzemdir. Şimdi kömür için senede 250 lira sarf olunuyor. 
Öyle bir makine vaz	 olunur ise ancak 100 lira masraf vukû	 
bulacağından senevî 150 liradan ziyâde tasarruf ve istifâde 
olunacağı vâreste-i tereddüd ve iştibâhtır.

Râbian: Muhtelifü’l-cins 2000 kıyye hurûfât-ı cedîde ve 
300 kıyye cedvel ve Avrupa-kârî çiçek takımı mübâyaası dahi 
gâyetle elzemdir. Matbaada mevcûd ve pek köhne ba	zı kırık 
ve bozuk edevât ve âlât ile 2000 kıyye kadar tahmîn olu-
nan hurûfât-ı kadîmenin füruhtiyle ve hâsıl olacak esmânına 
lüzûmu kadar akçe ilâvesiyle bunların tedâriki kâbildir.”

Litoğrafi kısmı:

“Evvelâ: Litoğrafya makineleri de erbâb-ı sanat elinde bu-
lunmayarak bir takım hamal ve eclâfın eyâdî i isti	mâlinde 
kalmış olduğundan fevkalâde ta‘mîre muhtâctır. Yalnız bir ta-
nesi cedîddir. Kilindirevlerin mükemmelen ta‘mîriyle hüsn-i 
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isti	mâli ve ba	de-mâ hüsn-i muhâfazası için mutlaka erbâb-ı 
sanat ve iktidârdan birkaç usta tedârik ve istihdâmı elzemdir. 

Sâniyen: Kilindirevler için bir meşin makinesi, bir kişi 
ile idâre olunarak külli yevmin tab	 edilen evrâk-ı muhte-
lifenin sür	atle ve az masrafla i	mâlini te�mîn edecek altmış 
santimetro arzında bir ayak, yirmi santimetro arzında bir kıta 
el ve bir kıta taş silgi makineleri mübâyaa olunursa çünkü 
şimdiye kadar bu misillü büyük makinelerde birkaç adam 
ile basılmakta ve ziyâde masraf vukû	 bulmakta olduğundan 
hem evrâk-ı mebhûse sür	atle tab	 ve hem idârece küllî akçe 
tasarruf olunacağı nâ-kâbil-i inkârdır.

Mücellidhane:

Matbaa-i Âmire’de teclîd dest-gâhları büsbütün muattal 
kalmış ve kâffe-i i	mâlât ve hattâ matbaa nâmına tab	 edilen 
kitâblar dahi hârice teclîd ettirilmekte ve bu sebeble hayli 
para verilmekte olduğundan mücellidhânenin ikmâl-i nevâ-
kısıyla o yüzden dahi tasarruf olunmak için ıstampa makine-
siyle takımları ve bir kıta mukavva mıkrâzı mübâyaa edilmesi 
zarurîdir. Yine mücellidhâne için bir kıta ayaklı tel dikiş ma-
kinesiyle birer kıta destere ve oluk ve zarf makineleri tedâriki 
îcâb eder. Nevâkıs-ı mezkûre ikmâl olunduğu ve matbaada 
bir muvazzaf mücellid bulundurulduğu hâlde kâffe-i evrâk-ı 
resmiye ve defâtirin teclîdi mümkün olur ve hârice verilen 
akçenin bir kısmı sandığa kâr kalır.

Hazîne-i Devlete bâr olmaksızın ta‘mîrât ve mübâyaât-ı 
mebhûsenin icrâsıyla berâber matbaa-i Âmire’nin husûl-i te-
rakkiyâtını te�mîn edecek vesâit-i mümkine:

Matbaa-i Âmire’de mevcûd âlât ve edevât-ı muhtelife 
ta‘mîr ve galvani grave takımları isti	mâl edildiği ve ihtiyâr 
ve bî-iktidâr ba	zı me�mûrlar tekâüd olunarak mâhir sanat-
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kârân istihdâm kılındığı takdîrde sınâat-ı tıbâata müteallik 
her gûnâ i	mâlâtın vücûda getirilmesi ve sâye-i ümrân-vâye-i 
cenâb-ı pâdîşâhîde fevkalâde terakkî eylemesi mümkin ve 
fakat vesâit-i ma	rûze-i âtîyeye mütevakkıftır.

Evvelâ: Matbaa anbârında senelerce müddet hıfz olunup 
kısmen mahv u telef olmuş ve bidâyet-i me�mûriyet-i kem-
terânemi müte	âkib teşekkül eden komisyon ma	rifetiyle se-
bt-i defter ve takdîr-i fiat edilmiş olan kütüb-i mevcûdenin 
anbârda durmasından idârece mazarrât ve ziyândan başka bir 
semere görülmeyeceği âşikâr bulunmasına ve komisyonca asıl 
para edecek kısım kitâblara çarşu kıymeti vaz	 olunup bu 
sûretle satılması gayri kâbil idüği şimdiye kadar vukû	 bulan 
satışın nev	i ve mikdârından ve tahkîkât-ı âhireden anlaşıl-
masına mebnî bunların mukaddemâ Subhî Paşa merhûmun 
hengâm-ı nezâretinde yapıldığı gibi kâmilen bi’l-müzâyede 
satılıp nakde tahvîli îcâb eder. 

Sâniyen: Komisyon-ı mahsûsa ma	rifetiyle tedkîk ve tertîb 
olunarak Şûra-yı Devletçe Matbaa-i Âmire’de mikdar-ı kâfî 
nüsha tab	 olunması taht-ı karâra alınan ve meydân-ı tedâ-
vülde nüsah-ı matbû	ası kalmadığından ve birçok nizâmât-ı 
cedîde neşr olunduğundan dolayı sür	atle tab	ı umûmen in-
tizâr olunan Düstûr’un kâffe-i masârifâtı matbaa tarafından 
tesviye olunmak ve hitâm-ı tab	ında masarifât-ı vâkıası ihrâc 
olunduktan sonra hâsılâtın bir kısmı matbaaya kalmak ve 
kısm-ı dîgeri ta	yîn olunacak mahâlle i	tâ kılınmak üzere ve 
sür	at-ı mümkine ile tab	ına müsâade buyurulması,

Sâlisen: El-yevm Matbaa-i Osmâniye’de tab	 ve isti	mâl 
olunmakta bulunan Şekercizâde Mushaf-ı şerîfi takımları ile 
Mushaf-ı şerîf hakkı ke-mâ fi’s-sâbık Matbaa-i Âmire’ye terk 
olunur ise hem Maârif Nezâret-i celîlesinin fevkalâde istifâdesi 
ve hem Matbaa-i Âmire için devletçe ihtiyâr olunan masârif-i 
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seneviyyenin çâre-i tesviyesi mâ-ziyâdeten te�mîn edilir. Çünkü 
şimdi nezâret-i müşârün-ileyhâ sâlifü’z-zikr Mushaf-ı şerîfin 
Matbaa-i Osmâniye’de tab	 ü isti	mâli hakkına mukâbil senede 
pek cüz�î bir menfaat-i nakdiyye istihsâl eylemekte iken ba	-
dezîn Mesâhif-i şerîfe Matbaa-i Âmire’de tab	 ü füruht olunur 
ise bunun hâsılât-ı sâfiyesinden Hazîne-i Devlete senede birkaç 
bin lira i	tâsına idârece imkân hâsıl olur. Matbaanın şimdiki 
hâli ve mevcûd takım ve edevâtın isti	mâli ile meydâna çıkarı-
lacak Mesâhif-i şerîfe sarfiyyât-ı muhammenesine nazaran ilk 
senede bir-iki bin lira temettu	 verilip esbâb-ı ıslâhiye istikmâl 
edildikten sonra mikdâr-ı temettü	ün sene-be-sene tezâyüd 
edeceği ve Dâru’l-Hilâfeti’l-Âliye’de ve matbaa-i resmiyyede 
gâyetle musahhah ve mükemmel olarak meydân-ı intişâra çı-
karılacak Mesâhif-i şerîfenin ehven fiatla Âlem-i İslâmiyet’in 
nukat-ı muhtelifesine sevk ve füruht edilmesiyle ma	nen dahi 
mûcib-i te�sîrât-ı hasene olacağı cây-ı tereddüd değildir. Nezâ-
ret-i celîle Matbaa-i Osmâniye’ye verdiği takımları şimdi Mat-
baa-i Âmire’ye iâde ve Mushaf tab	ı hakkını idâreye terk ederse 
yüz-yüz elli lira masraf ihtiyârıyla mikdâr-ı küllî Mesâhif-i şerî-
fe vücûda getirilmesi mümkindir.

Râbian: Hâsılatı Dârü’l-Aceze’ye âid bulunan maâşât 
koçanlarının be-heri 30 paraya Matbaa-i Osmâniye’de tab	 
ettirilmekte ise de bunların 7-8 paraya tenzîliyle Matbaa-i 
Âmire’de de tab	ı mümkün olacağından bu bâbda bir karâr-ı 
kat	î ittihâzı ve fazlasının yine Dârü’l-Aceze’ye terki ve bir de 
Dâhiliye Nezâret-i celîlesine müteallik nüfûs ve Mâliye Nezâ-
ret-i celîlesine âid ağnâm tezkereleri ve Defter-i Hâkânî Nezâ-
ret-i celîlesinin senedât-ı Hâkâniyesi kezâlik ücurât-ı fâhişe ile 
Matbaa-i Osmâniye’de bastırılmakta olduğundan ve çünkü 
bunların sûret-i tertîb ve tab	ı gâyetle âsân ve masârifi cüz�î 
bulunduğundan ücurât ve masârif-i hâzıralarından mikdâr-ı 
küllî tenzilât icrâsıyla ba	dezîn Matbaa-i Âmire’de tab	ı îcâb 
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eder. Maârif Nezâret-i celîlesinin Mesâhif-i şerîfe tab	ı hak-
kında Matbaa-i Osmâniye ile mukâvele akd etmiş olduğunu 
serd ve idârenin bu bâbdaki ma	rûzâtı redd ile cevâb i	tâsına 
dâir Meclis-i Maârifçe verilen karâr mukaddemâ taraf-ı idâreye 
teblîğ buyurulmuş ise de nezâret-i celîle ile Matbaa-i Osmâ-
niye arasında Mesâhif-i mezkûreye ve Mâliye ve Dâhiliye ve 
Defter-i Hâkânî ve Posta Telgraf Nezâretleriyle yine Matbaa-i 
mezkûre arasında maâşât koçanlarına ve ağnâm ve nüfûs tez-
kerelerine ve senedât-ı Hâkânîye ve evrâk-ı muhtelifeye dâir 
fi’l-hakîka akd-i mukâvele edilmiş olsa bile mâdemki bunlarda 
gabn-i fâhiş bulunduğu ve bu sûretle Hazîne-i devletin muta-
zarrır olduğu Matbaa-i Âmire idâresinin tedkîkât ve teklîfât-ı 
resmiyesiyle sâbit ve zâhir oluyor ve mâdemki bi’l-cümle devâir 
ve idârât-ı resmiyenin yek-dîgere taaluk eden kâffe-i umûr ve 
mevâdda birbirinin celb-i menfaat ve def	-i mazarratlarına 
dikkat ve gayret eylemeleri cümle-i vezâif-i esâsiyelerinden 
bulunuyor, o hâlde mukâvelât-ı mevcûdenin artık hükmü 
olamayacağı bedihî bulunduğundan gerek Mesâhif-i şerîfe ve 
gerek evrâk ve tezâkir-i sâire hakkındaki teklîfin nazar-ı dikkat 
is	âfe alınması,

Hâmisen: Tedâbîr-i ma	rûzenin kabûlüyle icrââtına ib-
tidâr edildiği hâlde matbaa idâresinin Mesâhif-i şerîfe ve 
Düstûr’un satışından ve i	mâlât-ı sâire hâsılâtından tedrîcen 
istihsâl edeceği akçeden tekâsîd-i münâsibe ile tesviye olun-
mak ve kâmilen ve münhasıran matbaanın ta‘mîrât ve mübâ-
yaât-ı muhtelifesiyle ikmâl-i nevâkısına ve Düstûr-ı cedîdin 
tab	 ü temsîline sarf kılınmak üzere matbaa idâresine 2500 
lira ikrâz ve istikrâz ettirilmesi veyâ idârenin Mâliye Hazî-
ne-i celîlesinden matlûbu olup sergileri mevcûd ve mahfûz 
bulunan 200.000 kuruşa karîb mebâliğin devâir-i sâireye âit 
bu misillü matlûbât-ı kadîmenin serîan ve nakden i	tâsı es-
bâbının istihsâl buyurulması zarurîdir. 
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Sâdisen: Matbaa-i Âmire -tedâbîr-i ma	rûze kabûl ve 
icrâ buyurulduğu takdîrde-müddet-i cüz�iyye zarfında mü-
kemmeliyet-i matlûbeyi ihrâz ve iktisâb edeceğinden ve 
kâffe-i mesarifât-ı seneviyesini te�mîn edeceğinden ba	dezîn 
bi’l-cümle devâir ve şuabât-ı resmiyeye âid her türlü defâtir 
ve evrâk-ı sâirenin masârif-i hakîkiyesinin tesviyesiyle orada 
tab	 ve i	mâli îcâb eder. Zîrâ matbaa idâresi masârif-i sene-
viyesini bâlâda arz olunan vesâit ile te�mîn etmiş bulunaca-
ğından ve devâire müteallik i	mâlât için temettu	-i küllî is-
tihsâline kat	iyyen muhtâc  olmayacağından yalnız kağıdları 
dâirelerce mübâyaa ve teslîm olmak üzere sâlifü’l-arz kâffe-i 
evrâk ve defâtir-i resmiyyenin Matbaa-i Âmire’de tab	ı hak-
kında bir usûl ittihâz buyurulacak olursa hazîne-i devlete 
senede 10.000 lira kadar bir tasarruf ve menfa	at hâsıl ola-
cağı umûr-ı bedîhiyedendir. Mukaddemâ devletçe Matbaa-i 
Âmire’ye birçok mebâliğ sarfıyla gûn-â-gûn âlât ve edavât 
celb edilmiş ve el-yevm hayli masraf ihtiyâr edilmekte bulun-
muş olduğundan ve maa-mâ-fîh imkân-ı ıslâh ve terakkîsiy-
le berâber hâsılâtının tezâyüdü kâbil olan bir fabrikanın bu 
hâl-i tezebzüb ve teşevvüşde bırakılmayacağı me�mûl-i kavî 
bulunduğundan îcâb-ı hâlin icrâsına müsâade buyurulmasını 
istirhâm ederim. 

Ol-bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fî Zilka	de ve fî Nisan sene 1311 
      Müdîr-i Matbaa-i Âmire kulları Salâhaddîn” 

Salâhî Bey’in bu ıslahat tekliflerinin gerçekleştiği hakkında bir bilgi 
bulunmamaktadır. Meselâ Kur�ân tab	ı yine Matbaa-i Osmâniye ve yanı 
sıra Bahriye Matbaası tarafından gerçekleştirmişti.          
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Telgraf ve Posta Nezâreti Meclis Riyâseti Vekilliği

Salâhî Bey’in memuriyet hayatındaki büyük kırılma noktalarından 
birini de, aynı miktarda maaş ile 2 Ocak 1898 tarihinde, Telgraf ve Pos-
ta Nezâreti meclis riyâseti vekâletine, bu vazifesinden tekâüde ayrılan 
Reşâd Bey’in1 yerine tayin edilmesi olmuştu.2 Bu vazifede iken kendi-
sine rütbe-i ulâ sınıf-ı sânîsi tevcih (27 Ekim 1898) buyrulmuştu.3 Bu 
yeni vazifesinde de yüksek ve imtiyazlı maaşı Nezâretler ve Yıldız arasın-
da mesele teşkil etmiş ve tezkerelerin gidip gelmesine sebep olmuştu.4

Bu memuriyetinde iken maaşı önce (29 Nisan 1900) 5300 ve daha 
sonra (29 Temmuz 1900) maaşına 2500 zam yapılarak 7800 kuruşa 
yükseltildi.5 Nihayet  “hüsn-i hizmet ve ehliyetine” binaen kendisine (12 
Mayıs 1901) ulâ sınıf-ı evveli rütbesi tevcih olundu ki bu sivil rütbelerin 
en üstünü olan “Bâlâ”dan bir öncesiydi6. 

Sıhhatinin bozukluğu dolayısıyla bir buçuk ay müddetle Avrupa 
kaplıcalarına gitmek için izin istemiş ise de bunun için irade sâdır (22 
Temmuz 1900)7 olmamış ve kendi ifadesine göre Jöntürklere katılma-
sından endişe edilmişti.8

1 Reşat Bey’in tekaüdü için: CBA. BEO, Nu. 001064.079743.001. Reşat Bey 
daha sonra Şurâ-yı Devlet âzâlığıyla memuriyete (3 Nisan1901) dönmüştü: 

 CBA. İ. DH. 01357; İ. TKS, Nu. 00011.00027.004. 
2 CBA. Y. PRK. BŞK. Nu. 00055.00033.001.
3 CBA. İ. TAL. Nu. 00155.00029.001-2.
4 Bu tezkereler için: CBA. MF. MKT. Nu. 00200.00032.068; İ. MF. Nu. 

00005.00069.002-3.
5 Bu zam başlı başına bir maaş olarak bile dolgun sayılabilirdi. İrade için: CBA. İ. PT. 

Nu. 00011.00018.001.
6 CBA, SAİDd, C. 72, s. 179; İ. TAL. 00250.00003.001.
7 CBA, İ. HUS, Nu. 00083.00058.001.
8 Mehmed Salâhaddîn, Merhum Kemal Bey’in Tarihi Meselesi ve Mevâdd-ı Sâire, s. 

39-40.
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Mehmed Salâhî Bey, Dâhiliye Nezâreti bünyesindeki Tedkîk-i Ah-
vâl ve İntihâb-ı Me�murîn Komisyonu âzâlığına tayin edilmiş ise de 
bu komisyonun yeniden tanzîm ve tensîki esnasında bu âzâlığa diğer 
zevâtın tayini (27 Ağustos 1902) üzerine Telgraf ve Posta Nezâreti’ndeki 
aslî vazifesine dönmüştü.1 

Mehmed Salâhî Bey, memuriyet hayatı boyunca imtiyazlı bir mua-
mele görmüş; rütbelere, nişan ve madalyalara muntazaman nail olmuş-
tu. Bu cümleden olarak kendisine Gümüş İftihar Madalyası (9 Kasım 
1886), Dördüncü Osmânî Nişân-ı Âlîsi (29 Mayıs 1888), Üçüncü rüt-
beden Nişân-ı Âlî-i Osmânî (26 Ekim 1900)2, ikinci rütbeden Nişân-ı 
Âlî-i Osmanî ( 8 Ekim 1901); gümüşten ma	mûl Hamîdiye Hicaz 
Demiryolu Madalyası (4 Kasım 1903) ve nihayet  Birinci Rütbeden 
Mecîdî Nişân-ı Zîşânı (9 Nisan 1905)3 ihsan buyurulmuştur.

II. Meşrutiyet Devrinde Hayatı 

II. Meşrutiyet’in ilânı birçok insanın hayatında çok keskin bir kırıl-
ma noktasını teşkil etmişti. Bu insanlardan biri de Salâhî Bey olmuştu. 
Önce memuriyetinden ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra kapanan 
devrin imtiyazlıları ve jurnalcileri arasında ismi deveran etmeye başladı. 

Bu devrede yeniden gazeteciliğe dönmüştü. Bu arada kendisini mü-
dafaa için bu devirde yazdığı ilk ve son kitabını (Merhum Kemal Bey’in 
Tarihi Meselesi ve Mevâdd-ı Sâire) neşretmek zorunda kaldı. Bu kitapta 
her şeyden önce büyük bir hürmet duyduğu Namık Kemal’in Osmanlı 
Tarihi’nin birinci kısmı (Osmanlı Tarihi-Medhal, 1305, 64 s., Matbaa-i 
Ebuzziya) için verilen bir jurnal üzerine nasıl toplatıldığını ilk defa bü-
tün açıklığıyla (age., s. 3-48) anlatmıştı.4

1 CBA, SAİDd, C. 72, s. 179-180.
2 CBA, İ.TAL, Nu. 00230.00015.001.
3 CBA, SAİDd, C. 72, s. 179-180; İ. TAL, Nu. 00155.00029.002;00262.00031.00; 

00362.00043.001-2; MF. MKT, Nu. 00200.00032.068; 02473.00076.001.
4 Bu kitabında ithamları bilhassa Filibe’de basılan Gayret gazetesinde kendisini 

müdafaa eden yazılar neşretmiş ve bunları kitabına koymuştu. Bu yazıların 
yurtdışındaki Jöntürk gazetelerinde de yankısı olmuştu: “Salâhî Bey,” Mizan,  
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Salâhî Bey’e karşı başka bir itham ise Matbaa-i Âmire’nin kapatılma-
sına sebebiyet vermesiydi. Bu işin de içyüzünü yine bu kitabında (age., 
s. 12-13) açıkça anlatmıştı. Anlattığına göre Matbaa-i Âmire müdürü 
Cevâd Bey zamanında (21 Ağustos 1898- 1904) kendisi kurenâdan İzzet 
Holo tarafından telgrafla Mâbeyn’e dâvet edilmiş bu sıralarda ikamet et-
tiği Erenköy’den hareket ederek iki saat sonra İzzet Holo’nun huzuruna 
çıkmıştı. 21 Aralık 1896 tarihinden itibaren basılmaya başlanan Kânûn-ı 
Esâsî gazetesi ilk büyük yankısını İstanbul’da yapmış ve Saray’da sert bir 
rüzgâr estirmişti. Acelece Mabeyne çağrılmasının hikmetini büyük bir 
şaşkınlıkla öğrenmişti: “Bu sabah zât-ı şâhâne sizin orada müdÎriyette 
bulunduğunuzdan ve matbaaların ahvâline vâkıf olduğunuzdan bahis-
le orada yapılacak tahkîkâtta behemahâl berâber bulunmanızı ve çünkü 
Mısır’da basıldığı ilân olunan Kânûn-ı Esâsî daha bilmem ne nâmındaki 
gazetenin orada basılmayıp Matbaa-i Âmire’de tertib ve tab	 edildiği mev-
sûken haber alındığı cihetle bunun derece-i sıhhati tahkîk ettirilmek üzere 
ziyâdesiyle dikkat ve gayret etmenizi irâde buyurdular.” 

Gazetenin puntolarının bile Matbaa-i Âmire’deki harf puntola-
rından farklı olduğu ortada iken kendisinin de dahil olduğu Ali Fuat 
(Türkgeldi) ve Fehîm Paşa heyeti tarafından matbaa köşe-bucak aran-
mış ama şüpheli bir şey elde edilememiş ise de matbaa kapatılmış (age., 
s. 12) ve yeniden açma teklifleri birkaç sene sonra başlamış ise de bir 
netice vermemişti.1 Matbaa ancak II. Meşrutiyet devrinde açılabilmiş 
ve 28 Eylül 1908 tarihinden itibaren Takvîm-i Vekâyi� basılmaya baş-
lanmıştı.2

Nu. 23 (14 Haziran 1897), s. 4: Gazete ve sahibi Ali Rıza Paşa için: İsmail Hakkı 
Tevfik Okday, Bulgaristan’da Türk Basını, Ankara, ty., s. 82-83; Ali Rıza Paşa’nın 
sicili için: CBA, SAİDd, C.130, s. 221.

1  Yeniden açılması çalışmalarında matbaanın “çend sene mukaddem sedd edilmiş” 
olduğu ifade edilmiş ise de hangi tarihte kapatılmış olduğunu bildiren bir vesikaya 
rastlayamadık. Açılış çalışmaları için: CBA. Y. RES, Nu. 00140.00004.001-2; 
00072.00035.001; DH. MKT, Nu. 00645.00020.001; İ. DUİT, Nu. 00136.

2 Takvîm-i Vekâyi� hakkında geniş bilgi için: Nesimi Yazıcı, Takvim-i Vekayi, Ankara, 
1983, s. 178.
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Meşrutiyet devrini pek az, daha doğrusu  iki sene kadar seyr ü te-
maşadan sonra hayata vedâ etmişti. Bu meyânda bu kitabında (age., s. 
52, 57-58 ) Perdenin İçyüzü başlığıyla hatıralarını yazmakta olduğunu 
bildirmiş ise de bu niyetinin gerçekleştiği hakkında bir bilgi bulunma-
maktadır.      

Yazı Hayatı

Salâhî Bey’in henüz asgarî derecede bile ortaya konulmamış bir yazı 
hayatı olmuştur. Dahası sadece yazılarının değil kitaplarının bile tam 
bir listesi hakkında herhangi bir yazı da ortaya konulmamıştır. 

a- Yazıları

Kendi ifadesinde de bildirdiği üzere memuriyetten uzak kaldığı dev-
rede (Eylül 1886-23 Ocak 1888) Tercümân-ı Hakîkat, Servet ve Saâdet 
gazetelerinde yazı yazmış ve daha sonra bunları Efkâr (İstanbul, 1306, 
78+1 s) ismi altında bastırmıştı. 

Aleyhinde yazılan satırlardan1 kendisinin şahsiyeti hakkında yorum 
yapmak ve II. Meşrutiyet devrinde de yeniden matbuat hayatına dön-
düğünü anlamak mümkündür: 

“Salâhî Bey: Asâletiyle berâber jurnalcilik edenlerden biri 
de budur. Telgraf ve Posta Nezâreti meclis-i idâre riyâseti-
ne nâil olmuştu. Hayli bir fazlı ve ma	lûmâtı olup evvelce 
ser-muharrirliğinde bulunduğu Nikolaidi Efendi’nin Servet 
gazetesinde şimdi yine ahz-ı mevki	 eylemiştir. Bütün gazete-
ler Rumlar ile milel-i sâire-i Osmâniye arasına Servet gazetesi 
vâsıtasıyla tefrika düşürüldüğü hâlde Salâhî Bey’e hücûma 
azmetmişlerdir.” 

1 Mahmud, Hafiyelerin Listesi, İstanbul, 1909-1326, s. 73.
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İkinci defa Servet gazetesine dönmüş ve 1910 senesindeki ölümüne 
kadar kısa bir müddet yazı yazmıştı.1 

Şiirle de alâkası bulunduğu biliniyorsa da M. Münir Aktepe tara-
fından neşredilen şiirleri dışında herhangi bir şiir kitabı ve şiiri tespit 
edilememiştir.2

b- Kitapları

Mehmed Salâhaddîn ismini taşıyan Osmanlı müellifleri arasında en 
çok eser veren Salâhî Bey olmuştur.3 Eserlerinde M. Salâhî, Mehmed 
Salâhî veya sadece Salâhî imzasını kullanan Mehmed Salâhaddîn’in hâ-
len revaçta olan en ünlü eseri dört ciltlik Kâmûs-ı Osmânî isimli lügâti-
dir.  Bunun dışında terâcim-i ahvâle ait eserleri, ez-cümle Mustafa Reşîd 
Paşa ve Muallim Nâcî hakkındaki kitapları bu şahsiyetler hakkında ilk 
eserlerdir ve günümüzde de kıymetlerini muhafaza etmektedir.    

1- Mehmed Salâhaddîn, Osmanlılar Yâhud Külliyât-ı Terâcim, İstan-
bul, 1303, 64 s. (Nâtamam), Şirket-i Mürettibiye Matbaası.

Bu eser elifba sırasıyla Osmanlı devri şahsiyetleri hakkında bir terâ-
cim-i ahvâl kitabıdır. Tamamlanmamıştır ve görülen nüshası 64 sayfa-
dan ibaret kalmıştır.4

2- Mehmed Salâhaddîn, Efkâr, İstanbul, 1306, 78+1 s. Karabet 
Matbaası.

Bu kitapta önce Tercümân-ı Hakîkat’te edebiyat sütunlarında, daha 
sonra da Saâdet gazetesinde üç sene ve sonra da sekiz ay boyunca Servet 

1 M. Münir Aktepe, “Mehmed Salâhî Bey ve Mecmuasından Bâzı Kısımlar”, s. 25-
26, dn. 14

2 M. Münir Aktepe, “Mehmed Salâhî Bey ve Mecmuası’ndan Bâzı Notlar”, Tarih 
Dergisi, sy. 23 (Mart 1969), s. 70-74.

3 Eserlerinin, ismen de olsa, tam bir listesini sadece M. Z. Pakalın (age., s. 91.) vermiştir.
4 Kitabın bir nüshası TTK Kütüphanesinde (A. II. 1593) bulunmaktadır.



31Kâmûs-ı Osmânî

gazetesinde yazdığı yazıları ve şiirleri, neşir sırası dikkate alınmaksızın, 
basılmıştır.1 

3- Mehmed Salâhaddîn, Bir Türk Diplomatı Mustafa Reşîd Paşa, 
İstanbul 1306, 59 s. Servet Matbaası.

Bu kitabı Mustafa Reşîd Paşa hakkındaki ilk hâl tercümesi olmak 
bakımından mühimdir. 

4- Mehmed Salâhaddîn, Bir Türk Diplomatının Evrâk-i Siyâsiyyesi, 
İstanbul, 1306, 318 s. Âlem Matbaası.

Salâhî Bey, seksen sayfalık dört fasikül hâlinde bastırdığı bu eserinin 
girişinde (s. 3) M. Reşîd Paşa hakkında yazdığı hâl tercümesinin “sehiv 
ve noksândan ârî olmadığını” gördüğü için Paşa’ya dair birçok vesikayı 
derlediği bu eserinin başına tashih ve ikmâl ettiği metni yeniden koy-
muştur. Lügâti dışında en hacimli eseridir. 

5- Viktor Hügo’nun Bir Nutku –Volter’in Vefatından Yüz Sene Sonra 
Viktor Hügo, (Çeviren: Dikran Sebuhyan, Düzelten: Salâhî). İstanbul 
1307, 42 s. Âlem Matbaası.

Bu risale Victor Hugo’nun Voltaire’in yüzüncü ölüm yıldönümün-
deki (30 Mayıs 1878) konuşmasıdır. Dikran Sebuhyan tarafından ter-
cüme ve Salâhî Bey tarafından da tashih edilmiştir2.  

6- Salâhî, Muallim Nâcî, İstanbul, 1310, 60 s. Artin Asadoryan 
Matbaası.

Saâdet gazetesinde çalışırken yakından tanıdığı ve çok sevdiği Mual-
lim Nâcî hakkındaki en kıymetli bir bilgi kaynağıdır. Muallim Nâcî’nin 
eserlerinden hayatı hakkında iktibaslarda bulunmuştur.3  

1 Bir nüshası Atatürk Üniversitesi kütüphanesinde (K. 3192) bulunmaktadır.
2 Milli Kütüphane’de bir nüshası (1964 A 544) bulunmaktadır.
3 TTK kütüphanesinde (A. II. 2481) bulunmaktadır.
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7- Mehmed Salâhaddîn, Hediye-i Sâl -Takvîm-i Nevîn-Sene-i Ka-
meriye 1312-1313, İstanbul 1312, 180+2 s. Mahmud Bey Matbaası.

Bu kitap gayrıresmî sâl-nâmelerin en az tanınan örneklerinden 
biridir. Dış kapakta “ma	lûmat-ı istatiskiye Almanach de Gotha’dan 
mütercemdir” kaydı bulunmaktadır. İlk ve son baskısıdır. İçinde 
(s. 4-5) Mehmed Salâhî imzası bulunmaktadır. Reji komiseri Nûrî 
Bey’in şiirlerinden bazıları son sayfalarında (s. 177-180) dikkati çek-
mektedir. Nüshaları pembe ve yeşil kağıd ile basılmıştır.1

8- Mehmed Salâhaddîn, Merhûm Kemâl Bey’in Târîh’i Meselesi ve 
Mevâdd-ı Sâire, İstanbul 1327, Bekir Efendi Matbaası, 58+1.

Bu risalesini Namık Kemal’in Osmanlı Tarihi başlıklı eserinin bir 
jurnal neticesinde basılmasının durdurulması hakkında kendisinin se-
bebiyet verdiğinin birçok neşriyatta yazılması üzerine kendisini mü-
dafaa yolunda yazmıştı. Meşrutiyet devrinde basılan biricik eseridir. 
Bu eseri jurnal hâdisesi hakkında da kıymetli bilgiler ihtiva etmekte 
ve jurnalin Ser-hafiye Kadrî Bey’in odasında Dâhiliye Nâzırı Memdûh 
Paşa mühürdarı ve Nâfia Nezâreti Mektubî Muâvini Şahinbeyzâde Saîd 
Bey tarafından yazılarak Sansar Hacı Mahmûd tarafından “içeriye ve-
rildiğini” ifade etmektedir.2 Salâhî Bey’i yakından tanıyan İbnülemin 
Mahmud Kemal tarafından da bu ifadesi kabûl görmüştür3. 

Salâhî Bey, Hanedan ile sıhriyeti vesilesiyle II. Abdülhamîd devrinin 
imtiyazlılarından biriydi ve aynı zamanda jurnalcilerin ileri gelenlerin-
den biri olarak tanınıyordu. Bu sebepten dolayı II. Meşrutiyet’in ilânın-
dan sonra memuriyetinden ayrılan ilk yüksek dereceli memurlardan biri 

1 Nüshaları için Milli Kütüphane: 1965 SB 113 ve 1965 SB 122.
2 M. Salâhaddin, Merhûm Kemâl Bey’in Târîh’i Meselesi ve Mevâdd-ı Sâire, s. 6.
3 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul, 1969, s. 836.
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oldu ve aleyhteki neşriyatın hedefi hâline geldi. Bu devrede hafiyelerin 
isimlerine dair basılan risâlelerde kendisinin de ismi unutulmamıştı.1  

Salâhî’nin zamanımıza kadar gelen ve Prof. M. Münir Aktepe tara-
fından satın alınan iki defterden birincisi Müntahabât Mecmuası, ikin-
cisi ise Salâhî Mecmuası olarak isimlendirilmiştir. Bu defterlerde, pek 
azı hariç, kendi yazıları ve şiirleri bulunmaktadır.2 Ölümü üzerinden 
elli beş sene geçmesini takiben Salâhî’nin gayrımatbu eserleri yeniden 
gündeme gelmiş ve M. Münir Aktepe tarafından baskıya hazırlanarak 
tarihin hizmetine sunulmuştur. Bunlar içinde sadece Girid Meselesi 
hakkındaki uzun raporu kitap hâlinde basılmıştır: Mehmed Salâhî, Gi-
rid Meselesi 1866-1889, İstanbul, 1967, XV+127 s.

Keza M. Münir Aktepe tarafından diğer yazı ve şiirlerinden bir 
kısmı hazırlanarak İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi’nde basılmıştır3

c- Mehmed Salâhî Bey’in Lügati: Kâmûs-ı Osmânî

Mehmed Salâhî’nin Kâmûs-ı Osmânî başlıklı lügati hâlâ mürâcaat 
edilen ve ismini yaşatan temel eseri sayılabilir. Bu dört ciltlik lügatin 
farklılığı ve kıymeti daha basılıp okuyucuların eline geçtiği zaman fark 
edilmiş ve mecmualara yansıtılmıştı.4 Daha önceki lügatlerin kullanıl-
masının zorluğu ve hattâ “Kâmûs’da hall-i müşkilât etmek ise yeni baş-
tan tahsîle koyulmakla müsâvî” olduğu ifade edildikten sonra bu yeni 

1 Mahmud, age., s. 73; Asaf Tugay, İbret, İstanbul, 1961, C. 1, s. 310. Bu kitapta ismi 
geçiyor ise de herhangi bir jurnali bulunmamaktadır. Diğer taraftan Örikağasızâde 
Hasan Sırrı Bey, Maarif Nezareti’nde bütün erkân ve memurların, Evrak Müdürü 
Ali Galip ile Matbaa-i Âmire müdürü Salâhaddin hariç, ahlâken temiz olduklarına 
işaret etmek ihtiyacı duyması da dikkati değer bir keyfiyettir: Sultan Abdülhamit 
Devri Hatıraları ve Saray İdaresi (Haz. Ali Adem Yörük); İstanbul, 2007, s. 119.

2 Şiirleri hakkında bilgi için: M: Münir Aktepe, “Mehmed Salâhî Bey ve Mecmuası 
Hakkında Bâzı Notlar”, Tarih Dergisi, sy. 20 (Mart 1965), s. 56-62. 

3 Bu yazımızda M. Münir Aktepe’nin başlıkları birbirine yakın yazılarının tam kün-
yeleri verilmiştir.

4 “Takdîr-i Âsâr -Kâmûs-ı Osmânî”, Malûmat, sy. 66 (9 Kânun-ı sânî 1312), s. 361-362.
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lügat için şöyle bir tespitte bulunulmuştu: “İşte mütalâasıyla ve son 
nüsah-ı münteşiresine kadar vâki	 olan mürâcaatımızla bizde bir hiss-i 
rüchân uyandıran ve-Türkçe’de kullanılan Arabî, Farisî ve ecnebi kâffe-i 
lügati hâvî ve Kâmûs-ı Osmânî nâm-ı mübeccelini hâiz olan eser-i mu	-
teber ve mübecceldir. Bu değerli ve kıymetli eserin tertîbindeki i	tinâ 
ve dikkat yine hakîkaten büyük bir iktidârla tahrîrindeki ihtimâm-ı 
fevkalâdeyi isbâta kâfî bir celî hüccettir. Çünkü bir lügat kitâbı ne vakit 
mükemmel olur? Eğer bir kelimenin ma	nâsını hatırdan çıkmayacak 
sûrette te�mîn ederse, değil mi? Kâmûs-ı Osmânî bu ihtiyâcı hemen ilk 
mürâcaatta izâle edebilir. Zîrâ her lügat için birer, ikişer misâli vardır. 
Biri hâtırdan çıksa biri bâkî kalır.”

Aslında Salâhî Bey, lügatçilik bakımından ne kadar mühim ve farklı 
bir iş yaptığını da bu lügatin tab	ı için yazdığı istid	âsında açıkça ifade 
etmiş ve “Sâye-i feyz-vâye-i hazret-i pâdîşâhîde çend sene evvelden beri 
tertîb ve tahrîr ve kısım kısım tab	 ü temsîl etmekte olduğum (Kâmûs-ı 
Osmânî) unvânlı misâlli lügat kitabının dördüncü ve son nüshası bu 
defa hitâm-pezîr olarak usûlen tedkîk ve tasdîk buyurulmak üzere Teftîş 
ve Muâyene Heyeti’ne takdîm olunmuş ve kısm-ı mezkûr yirmi beş 
defterden ve bin altı yüzü mütecâviz mürekkeb bulunmuş olduğun-
dan ve kâide-i müttehizeye tevfîkan kısm-ı mezkûrun mübeyyiz üç 
takım olarak takdîmi pek müşkil ve âdetâ müstahîl bulunduğundan 
ba	zı emsâli misillü ba	de’t-tertîb üç-beş takım-ı musahhah ve musad-
dak nüshaları takdîm kılınmak şartıyla iş-bu takımın ba	de’l-muâyene 
ve’t-tasdîk tab	ına ruhsat ve müsâade buyurulması” (16 Nisan 1906) 
yolunda niyazda bulunmuştu.1

Bu lügatin ilk üç cildinin 1313 (Hicrî) senesinde basıldığı anlaşılı-
yor. Devrin ünlü matbaalarından Mahmûd Bey Matbaası’nda önce ilk 
üç cilt (C. I, 501+2; C. II, 371+4; C. III, 484 s.) basıldıktan on sene 
sonra dördüncü son cildi de yine 1322’de aynı matbaada (C. IV, 668 s.) 

1 İstidasının metni için: CBA. MF. MKT, Nu. 00953.00032.007.
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basılmıştır. Sadece bu son cilt II. Meşrutiyet devrinde, muhtemelen ölü-
münden sonra ve lügatin elde bulunan ilk üç cildini takım yapabilmek 
için bir kere daha (1329) basılmıştır.   

Salâhî Bey’in 16 Nisan 1906 tarihli istid	âsı üzerine 4. cildin yazma 
cüzlerinden birer nüshanın Encümen-i Teftîş ve Muâyene’ye verilmesi 
kabul edilmiş ve bu nüshalar âzâlar arasında paylaşılmış ve nihayet 17 
Eylül 1906 tarihinde Maârif ’ten Dâhiliye Nezâreti’ne ruhsat verildiği 
yolunda bir tezkere gönderilmişti.1 

Lügatin basılan 4. cildinin misâl veya şevâhid bakımından ilk üç 
cildi kadar zengin olmadığı ve belki de Salâhî Bey’in bu esnadaki aşırı 
meslek meşgûliyeti sebebiyle fazla zaman ayıramadığı yolundaki ifa-
delere hak vermek gerekiyor. Yine de bu dört ciltlik lügatinin Türk 
lügatçiliğinde mühim bir mevkii ve değeri olduğundaki ifadeler bir fikir 
birliği arz eder.2 Nitekim 1939 senesinde (1-5 Mayıs) yapılan Birinci 
Türk Neşriyat Kongresi’ne sunulan  “Türk Dil Kurumunca Türk Harfleri 
İle Neşrine Lüzum Gösterilen Eserler” listesinde (age., s. 325) Kâmûs-ı 
Osmânî’nin de isminin kaydedilmiş olması bu lügatin değerinin en kıy-
metli tescili olarak görülmelidir.

1 Lügatin 4. cildinin ruhsatı için yapılan muameleye dair tahrirat için: CBA, MF. 
MKT, Nu. 00953.00032.001-7; 00954.00018.001.

2 M. Münir Aktepe, “Mehmed Salâhî Bey ve Mecmuası’ndan Bâzı Notlar”, s. 69; 
Lügatten bâzı örnekler ve kıymetine ve hususiyetine işaret için: Paşa Yavuzarslan, 
Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü, Ankara, 2009, s. 222.



Kâmûs-ı Osmânî Üzerine1 

1850 sonrası, bir çok yeniliğe ve değişime ilaveten Osmanlı kültür 
hayatında kelimenin tam anlamıyla bir lügat patlamasının da yaşandığı 
yıllardır. Dolayısıyla bu dönemin ürünü olan ve basımından itibaren 
günümüz de dahil olmak üzere, Osmanlı Türkçesinin muteber sözlük-
lerinden biri olarak kabul gören Salâhî’nin Kâmûs-ı Osmânî’si hakkında 
söz söylemeden önce eserin yazıldığı bu ortamı ve bu tür lügatlerin 
meydana çıkış sürecini tetikleyen tarihî-sosyal arka planı kısaca da olsa 
dile getirmek isabetli olacaktır. Matbaa faktörünün de yaygın bir şekilde 
etkili olmaya başladığı 1860’lı yılların başından itibaren hem özel gaze-
telerin devreye girmesi, dolayısıyla yeni bir kavram olarak ortaya çıkan 
efkâr-ı umûmiyye’ye (kamuoyu) basın yoluyla hitabı kolaylaştıracak 
yeni bir dil ihtiyacı, hem divan edebiyatı yerine Avrupa’dan ilham alın-
makla beraber yerli ve millî olma kaygısı da taşıyan bir edebiyat oluş-
turma arayışı, hem de yeni Maârif sistemi ile teknik ve fennî gelişmelere 
uyum sağlayacak bir eğitim ve ilim dili ortaya koyma çabası, etkileri 
uzun yıllar sürecek olan dil, edebiyat ve belagat tartışmalarını elzem 
kılmıştır. Bu arayış ve tartışmaların önemli bir ayağı da şüphesiz yeni 
bir lügat ihtiyacına parmak basan ve bu gerekliliği dile getiren yazılar, 
teklifler ve polemikler olmuştur. Nitekim çok sayıda sözlüğün yanısıra 
galatât lügatlerinin, belâgat, ıstılâhât ve kavâid-i lisân kitaplarının bu 
dönemde birbiri ardınca yayımlanması sebepsiz değildir.

Bu noktada çarpıcı bir örnek olarak Nâmık Kemâl’in 1283’te 
[1866] yayımlanan meşhur “Lisân-ı Osmânî’nin Edebiyâtı Hakkında 
Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” başlıklı yazısında yeni bir lügat ihtiyacını söz 

1 “Kâmûs-ı Osmânî Üzerine” başlıklı değerlendirme yazısı “Netice itibariyle” ibaresi-
ne kadar, talebimiz üzerine dostum Dr. Ali Emre Özyıldırım tarafından yazılmıştır. 
Kendisine müteşekkirim.
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konusu eden satırlarını hatırlamak gerekir.1 Şüphesiz dönemin en etkili 
yazarlarından biri olarak onun yazdıkları kuşağı üzerinde etkili olmuş-
tur. Nitekim bütün dönem sözlüklerinde onun adı geçen makalesinde 
dile getirdiği noktalara doğrudan ya da dolaylı atıflar bulmak mümkün-
dür. Şinâsî’nin meşhur kayıp lügatinin de bu yıllarda hazırlandığı, bir 
efsane gibi dilden dile dolaştığı bilinmektedir.2  

İyi eğitimli bir aileden gelen ve dönemin iyi hocalarından dersler 
gören Salâhî’nin edebiyata, şiire ve yazı hayatına meraklı bir genç olarak 
matbûât dünyasına adım attığı andan itibaren dil, edebiyat ve lügat 
yazılarını okuyarak meseleye ilgi duyduğunu tahmin etmek zor değildir. 
Nitekim daha Kâmûs-ı Osmânî’yi telifinden çok önce yazarı olduğu 
Saâdet gazetesinde Abdülhak Hâmid’in bir şiirinde geçen “nâ-kâfî” 
kelimesi üzerine şairle polemiğe girmiş,3 yine  Saâdet ve Tercümân-ı 
Hakîkat gazetelerinde S. (Sad) ve Dervîş imzalarıyla meşhur Ta‘lîm-i 
Edebiyât tartışmasında ana hatlarıyla Recâî-zâde aleyhine taraf olmuş-
tur.4 Kendisinin bu dönemlerde “hüviyyet” üzerine kaleme aldığı bir 
yazısı daha vardır ki kelimelere duyduğu ilgiyi göstermesi bakımından 
dikkat çekicidir.5

1 Kâzım Yetiş, Nâmık Kemâl’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, 
Alfa, İstanbul, 1996, s. 13-16; 62-63. Bu etki için: Ahmet Tanyıldız, “Sözlük Bilimi 
Açısından Mehmed Salâhî Bey’in Kâmûs-ı Osmânî’si”, Uluslararası İslâm Bilim 
Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu, 15-17 Şubat 2019, Diyarbakır  [link: www.
academia.edu.tr] [erişim tarihi: 15.03.2019].

2 Ziyad Ebüzziya, Şinasi, (Haz. Hüseyin Çelik), İstanbul, 1997, s. 358 vd.; Ömer 
Faruk Akün, “Şinâsî”, İA, C. 11, s. 558-559.

3 Ali Kemâl, Ömrüm, (Haz. M. Kayahan Özgül), Ankara, 2004, s. 76-77; Bundan 
başka eski edebiyatın bir taraftarı sıfatıyla Makber aleyhindeki bir yazısı için: 
Mehmed Salâhi, “Makber-i Ziyaret”, Saadet, Nu. 335-336 (15-16 Şubat 1886), s. 
3’den naklen İnci Enginün-Zeynep Kerman, Yeni Türk Edebiyatı Metinleri-4 Eser 
Tanıtma ve Önsözler 1860-1923, İstanbul, 2011, s. 275-278.

4 Musa Aksoy, Moderniteye Karşı Geleneğin Savaşçısı Hacı İbrahim Efendi, Ankara, 
2005, s. 395-402; 477-482; 487-488; 491.

5 Fâik Reşâd, Yeni Letâif-i İnşâ Yâhud Muharrerât-ı Nâdire, Dersaâdet, 1307, s. 81-85.
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Salâhî’nin Muallim Nâci’ye olan yakınlığının ve bağlılığının da bir 
sözlük telif etmeye karar vermesinde önemli bir etken olduğu muhak-
kaktır.1 Onun Nâci’nin sohbetlerinden ve yazdıklarından feyz aldığı 
zaten bilinmektedir. Aşağıda görüleceği gibi Kâmûs-ı Osmânî’de şiirle-
rinden en çok alıntı yapılan şairlerden birinin Muallim Nâci olması da 
tabii tesadüfî değildir. Hatta her ne kadar sağlığında tamamlayamamış 
olsa da kendisi de bir lügat kitabı yazan Nâci’nin, Salâhî için bu konuda 
da bir rol model olduğunu söylemek mümkün olsa gerek. İlk baskısı 
Çocuklar İçin Lügat Kitabı adıyla fasiküller halinde yayımlanan ve Nâ-
ci’nin vefatıyla eksik kalan kısımları Müstecâbî-zâde İsmet tarafından 
tamamlanan Lügat-i Nâcî  bilindiği üzere uzun yıllar boyunca en popü-
ler sözlüklerden biri olarak revaç bulmuştur.2 Ayrıca Muallim Nâci’nin 
sadece kırk sayfası yayımlanabilmiş Kâmûs-ı Osmânî (1308 [1891]) adlı 
bir denemesi daha vardır ki Salâhî’nin sözlüğüne isim konusunda ilham 
vermiş olması muhtemeldir.

Salâhî’nin 1313’te [1895] yayımlamaya başladığı Kâmûs-ı Os-
mânî’den önce çok sayıda nitelikli sözlüğün yayımlandığına, adeta bir 
sözlük patlamasına şahit olunduğuna, yukarıda işaret edilmişti. Türk 
sözlükçülüğünde birer dönüm noktası kabul edilebilecek olan Redhou-
se’un Müntehabât’ı (1268 [1852]) ile Kâmûs-ı Türkî (1317 [1899]) 
arasındaki tarihlerde yayımlanan ve Salâhî’nin eserini önceleyip etkile-

1 Nâci’nin vefatından hemen sonra bir biyografi kaleme alan Salâhî’nin “muallim”i 
ve üstadına bağlılığını bütün samimiyetiyle gözler önüne seren cümleleri önemlidir: 
“Merhûm Nâcî’nin vukû	-ı vefâtı haber-i müdhişini kadir gecesi iftâr vakti işittim. 
Ziyâ	-ı ebedîsine sâatlerce ağladım. [...] Târîh-i vefâtını kanlı gözyaşlarımla yazmak 
istedim. Kalemi elime alınca aklımın perîşân, gönlümün virân olduğunu ve fart-ı 
teessür içinde târîh yapmak muhâl olduğunu anladım.” Salâhî, Muallim Nâcî, 
İstanbul, 1310, s. 3.

2 Lügat-i Nâcî hk. bkz. Kâzım Yetiş, “Lügat-i Nâci Ne Dereceye Kadar Muallim 
Nâci’nindir”, Türk Dili (2003), C. LXXXV, sy. 616, s. 417-423; Abdullah Uçman, 
“Lügat-i Nâci”, DİA, C. 27, s. 2019-20; Mustafa Özsarı, “Lügat-i Nâci’ye Dair”, 
38. Icanas Bildiriler, Ankara, 2007, s. 1303-1309.
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yen belli başlı sözlükler olarak Lügat-i Nâci’ye ilaveten Lehçe-i Osmânî 
(1293 [1876]), Lügat-i Remzî (1305 [1888]) ve tamamlanmamış eser-
ler olarak Lügat-i Şemseddîn (1307 [1890]), Lügat-i Ebuzziyâ (1308 
[1891]) ve Resimli Lügat (1309 [1892]) anılabilir. Bu sözlüklerin ortak 
özellikleri Tanzimat öncesinden kalan klasik sözlükçülüğe alternatif 
yeni ve yerli arayışlar çerçevesinde yazılmış olmalarıdır. Dönemin fikrî 
ve siyasî eğilimleri doğrultusunda bu sözlüklerin hepsinde Türkçe’nin 
“lisân-ı Osmânî” olarak adlandırılmış olması ve bir kısmında “misal” 
verme eğilimi kayda değer bir ortaklık olarak vurgulanmalıdır. 

Salâhî, eserinin mukaddimesinde Kâmûs-ı Osmânî’nin özelliklerin-
den söz eder. Ana başlığın altında yer alan Türkçe’de kullanılan Arabî, 
Fârisî, ecnebi kâffe-i lügati hâvîdir açıklaması ise lügatin ana çerçevesini 
çizmektedir. Müellif, mukaddimede Arapça-Farsça kelimelere ve terkip-
lere karşılık verilirken bu dillerde olmayıp sadece “lisân-ı Osmânî”de 
bulunan anlamlara, kelimelerin ıstılahî karşılıklarına öncelik verildiğini 
dile getirir. Kelimeler anlamlandırılırken ihtiyaç duyulan yerlerde uzun 
izahların ve tariflerin olması gerektiğini, özellikle mübtedîler için bu 
tür açıklamaların önemini vurgular. Dolayısıyla Salâhî’nin hedef kitlesi 
içinde gençlerin ayrıcalıklı bir yeri vardır.  

Kâmûs-ı Osmânî’nin şüphesiz en önemli tarafı kelimelerin ifade 
ettiği anlamların ve Türkçe’ye özgü kullanım şekillerinin daha iyi anla-
şılması için bir kısmı divan şairlerinden bir kısmı da Salâhî’nin çağdaşı 
şair ve nâsirlerden seçilen çok sayıda misale yer verilmesidir. Bu misaller 
müellifin ifadesiyle eseri bir mecmûa-i edebiyyât haline getirmekte ve 
kendinden önce düzenlenen sözlüklerden ayırmaktadır. Ayrıca Salâhî 
bazı kelimelerin konuşma dilinde yer alan misallerine yer vermiş ve halk 
dilinde galat haliyle kullanılan kelimeler için ayrıntılı açıklamalarda 
bulunmuştur.
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Salâhî’nin Kâmûs-ı Osmânî’si aynı zamanda yenileşme ve modern-
leşme çabası içindeki Osmanlı Devletinin değişen toplumsal hayatına 
ışık tutacak farklılıkların aynası konumundadır. Sözlükte başta Fran-
sızca olmak üzere Batı dillerinden alınıp dönemin dilinde yer almaya 
başlayan  kelimelere de yer verilmiştir.

Salâhî Lügati olarak da anılan eser bütün bu ayrıcalıklı özelliklerin-
den dolayı Türk sözlükçülük tarihi bakımından çeşitli çalışmalarda ele 
alınmış, incelenmiş ve değişik açılardan değerlendirilmiştir.1 Bununla 
beraber şüphesiz Kâmûs-ı Osmânî’nin ihtiva ettiği misallerden hareketle 
yazıldığı dönemin edebî zevkini yansıtan bir antoloji metni olarak da 
ele alınması gerekir.2 Burada eserin bu özelliğinden kısaca bahsetmek, 
dolayısıyla bir antoloji olarak da okunabilecek eserde yer alan misaller 
hakkında da birkaç söz söylemek gerekir.3 

18.737 kelimeyi madde başı olarak alan Kâmûs-ı Osmânî’de man-
zum mensur binlerce misal yer almaktadır.4 En çok manzum alıntı sı-

1 Paşa Yavuzarslan’ın yukarıda adı geçen kitabına ilaveten eser üzerine yazılan şu makaleler 
de konu üzerine müstakil çalışmalar olarak anılmalıdır: Murat Küçük, “Kâmûs-ı 
Osmânî’nin Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğündeki Yeri”, III. Uluslararası 
Sözlükbilim Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 
2017, s. 561- 574 [Küçük, burada eserin çevirisinin bir proje kapsamında tamamlandığını 
ve yayımlanmak üzere TDK’ya teslim edildiğini ifade etmişse de eser henüz 
yayımlanmamıştır]; Ahmet Tanyıldız, “Sözlük Bilimi Açısından Mehmed Salâhî Bey’in 
Kâmûs-ı Osmânî’si”, Uluslararası İslâm Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu,15-17 
Şubat 2019, Diyarbakır  [link: www.academia.edu.tr] [erişim tarihi: 15.03.2019].

2 Yakın zamanda hazırlanmış olan ve lügatin çevirisini de ihtiva eden bir doktora teziyle 
bu boşluğun da büyük oranda doldurulmuş olduğunu görmek sevindiricidir: Ayşe 
Yılmaz, Mehmed Salâhî’nin Kâmûs-ı Osmânî’si ve Eserdeki Divan Şiiri Unsurları, Marmara 
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi,, İstanbul, 2018. 

3 Ayşe Yılmaz’ın adı geçen tez çalışması hem Salâhî’nin daha önceki sözlüklere yönelik 
tenkitlerini derlemesi hem de eserdeki misallerin istatistiki dökümünü vermesi, 
kaynaklarını göstermesi ve problemli alıntılar hakkında yorumlar getirmesi ve 
teklifler sunması bakımından önemlidir. Söz konusu Doktora Tezi, burada verilen 
bu tip bilgilerin de kaynağıdır. 

4 Daha geç yayımlanan dördüncü kısmın diğer üç kısma göre muhteva açısından 
daha özensiz ve misaller bakımından hayli zayıf kaldığı Münir Aktepe’den itibaren 
yerinde bir tespit olarak birçok araştırmacı tarafından dile getirilmiştir.
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rasıyla Nef‘î (832), Muallim Nâci (670) ve Nâbî’den (669) yapılmıştır. 
Salâhî’nin Nâci’ye olan bağlılığını düşünerek kendisine bir iltimas ge-
çildiğini tahmin edebiliriz. Nef‘î ve Nâbî’den seçilen beyitlerin ezici bir 
farkla öne çıkması ise 19. yüzyıl ediplerinin gözünde bu iki şairin hâlâ 
en büyük iki üstad olarak görüldüklerini ve dillerinin zenginliğini ispata 
kâfidir. Dolayısıyla Salâhî’nin Nedîm’den itibaren kendi asrına yakın 
şairler yerine 17. yüzyılın bu iki zirvesine öncelik vermesi dönemin şiir 
zevki ve eski şairlere bakışı açısından manidardır. Diğer ilginç bir nokta 
ise nispeten Fuzûlî ve Bâkî hariç diğer 16. yüzyıl ve öncesi şairlerden 
getirilen misallerin sayıca epey düşük kalmasıdır. Bu durum şüphesiz 
araya giren zaman farkı açıldıkça edebî zevkin geçmişten koptuğunun, 
bu gruba giren şairlerin nispeten az okunmasının ve dönemin dili için 
çeşitli açılardan arkaik kalmaya başlayan şairlerin dilinden misal getir-
menin isabetli olamayacağının bir sonucudur. 

Muallim Nâcî bir tarafa bırakılacak olursa Salâhî’nin kendi devrinde 
yaşayan şairlere klasik şairlere nispetle daha az yer vermesi de dikkate 
değer bir tercihtir. Bu noktada Ziyâ Paşa’ya ait olmakla beraber “lâ” ola-
rak verilen beş yüz kadar alıntı ilginç bir istisna oluşturmaktadır. Belli 
ki Salâhî, Ziya Paşa’dan seçtiği beyitlerin altına kasden “lâ” yazmıştır. 
Bunun devrin sansüründen kaynaklanmış olması en makul ihtimal olsa 
gerek. Benzer bir durum çok daha az sayıda olmakla beraber Namık 
Kemâl’in şiirleri için de geçerlidir. Fakat her halükarda Salâhî’nin Nâ-
cî’den sonra en çok itibar ettiği, çağdaşı Ziya Paşa’dır. Bunu da Salâhî’nin 
eski zevke yakınlığıyla açıklamak mümkündür. Kâzım Paşa (104) ve 
Recâî-zâde (82) de  Kâmûs-ı Osmânî’de şiirlerine nispeten fazlaca yer 
verilen çağdaş şairlerdir. Salâhî’nin, dönemin edebî münakaşaları içinde 
Recâi-zâde’yle karşı cephede yer almasına rağmen onun birçok şiirine 
yer vermesi ve Pejmürde adlı mensur-manzum eserinden de çok sayıda 
iktibasta bulunması ilmî hassasiyetinin delili olarak görülebilir.
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Salâhî’nin mensur alıntılarında ise 18. yüzyıl başlarında Masraf-zâ-
de Şefîk Bey tarafından kaleme alınan ve Edirne Vakası’nı aktaran 
Şefîk-nâme (191) ile muhtemelen yakından tanıdığı Mahmûd Celaled-
dîn Paşa’nın buna şerhi olan Ravzatu’l-Kâmilîn (64), yukarıda adı geçen 
Pejmürde (99) ile öne çıkan eserlerdir. Şefîk-nâme inşâ üslubunun şerhe 
muhtaç olacak kadar girift eserlerinden biridir. Salâhî’nin bu esere ver-
diği önem hem bir bürokrat olarak inşâ üslubuna düşkünlüğüyle hem 
de eserde yer alan zengin kelime kadrosuyla açıklanabilir. 

Kâmûs-ı Osmânî’de, çeşitli şair ve nasirlerden alınan edebî parçalar 
kadar olmasa da halk dilinden çeşitli mesellere (46) ve kavl-i meşhur-
lara da (13) yer verilmiştir. Bu misallerin edebî örneklere göre epey az 
sayıda olması Salâhî’nin evvelemirde kitabî dilin sözlüğünü yapmayı 
hedeflediğini açıkça göstermektedir. Nitekim eserin Türkçe olmayan 
kelimelere hasredilmiş olması da bu tabloyu tamamlamaktadır. 

Lügatteki misallerin aynı zamanda yazıldığı devrin siyasî havasın-
dan kaynaklı sansür uygulamalarına maruz kaldığı da ilginç bir ayrıntı 
olarak vurgulanmalıdır. Mesela bazı şiirlerde geçen “murâd” kelimele-
rinin basım esnasında düzenli olarak “meram”a çevrilmesi ve “murâd” 
maddesinin sözlükte yer bulamaması, bu kelimenin dönemin padişahı 
II. Abdülhamîd tarafından bir tehdit olarak algılanan devrik sultan V. 
Murad’ı hatırlatmasıdır. 

Sonuç olarak müellifinin titiz mesaisiyle ortaya çıkan Kâmûs-ı 
Osmânî hem dönemin edebî ve kitâbî dilini “Arabî, Fârisî ve ecnebî” 
kelimeler ve terkipler bakımından bütün cepheleriyle tedvin etme id-
diasıyla yazılmış olması hem de edebî misallerinin zenginliği bakımın-
dan Tanzimat sonrası Türk sözlükçülüğünün müstesna örneklerinden 
biridir. Aynı zamanda yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel hayatına 
dair yüzlerce ayrıntıyı da dolaylı olarak ihtiva eden sözlüğün bu tıpkı-
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basımdan sonra yakın zamanda daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde 
yeniden yayımlanması isabetli olacaktır. 

Netice itibariyle:

Mehmed Salâhî Bey, Osmanlı devlet ve edebiyat hayatında jurnal-
cilik gibi tam olarak tarifi yapılamamış bir yafta ile hatırlanan başlıca 
şahsiyetlerden biridir. Ancak hayat hikâyesine daha yakından bakıldığı 
zam mücadeleci, becerikli ve iyi bir kalem erbabı şahsiyet olarak dik-
kati çekmektedir. Aynı zamanda Muallim Naci ve Mustafa Reşid Paşa 
hakkındaki ilk hâl tercümeleri de yine Salâhî Bey’in imzasını taşımakta-
dır. Devrindeki muasırları arasındaki hâtıraları veya bıraktığı intibaları 
pek de iyi olmamıştı. Ancak eserleri ve bilhassa Kâmus-ı Osmânî isimli 
lügati sayesinde Türk Edebiyatında her daim hatırlanacak ve Mustafa 
Reşid Paşa ve Muallim Naci’yi tanımak isteyenler ise önce kendisinin 
ismiyle karşılaşacaklardır.

Prof. Dr. Ali Birinci
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