
AŞ ÇI BAŞI

Mah mud Ne dim bin To sun: Aş çıba şı ad lı ye mek ki ta bını bi tir diği 
1316 (1898) yılın da “genç bir su bay” ol ma sın dan yo la çıka rak 1870 
ci va rın da doğ duğu tah min edil mek te dir. Kitabının iç kapağında 
“Kilitbahirli” olduğu yazılıdır. Pi yâ de mü lâ zımıydı, Muş’un Bu la
nık ka za sın da Ni zâ mi ye 75’inci ala yının 1’inci ta bu ru nun 3’üncü 
bö lüğün de gö rev liy di. Ye mek yapmaya ve yemeye çok me rak lı 
ol duğu ve aş çılığı ço cuk ken an ne sin den öğ ren diği nin dışın da özel 
ha yatıyla il gi li hiç bir şey bi lin me mek te dir. Anadolu yemeklerine 
de yer verdiği bilinen tek eseri Aşçıbaşı (1318/1900), onun Türkçe 
yemek kitapları arasında tekrarcılığa düşmemesi ile tanınmasına 
sebep olmuştur. Kocakarı adıyla daha geniş bir yemek kitabı hazır
lamak isteğini belirtse de böyle bir esere tesadüf edilememiştir.

Priscilla Mary Işın 1951’de İngiltere’de doğdu. York Üniver
sitesi’nde felsefe okudu. 1973 yılından beri Türkiye’de yaşıyor. 
1983’te Osmanlı mutfak tarihini araştırmaya başladı. Türkçeden 
İngilizceye kültür ve sanat konularında çeviriler yaptı. Bir süre
den beri kaybolmakta olan Osmanlı dönemi meyve çeşitlerinin 
yaşatılması için tarımsal biyoçeşitlilik konusuyla ilgilenmeye 
başladı ve 2006 yılında Esin Alice Işın ile birlikte “Meyve Mi
rası ” projesini başlattı. Füsun Ertuğ, Neşe Bilgin ve Elisabeth 
Tüzün’ün de katıldığı projenin pilot bölgesi olan Muğla’da 
550’den fazla atadan kalma meyve çeşidi tespit edildi.
Anadolu Kuş Adları Sözlüğü (Merete Çakmak’la, 2005), Gülbe-
şeker: Türkiye Tatlıları Tarihi (2008), Osmanlı Mutfak Sözlüğü 
(2010), Osmanlı Mutfak İmparatorluğu (kongrelerde sunulmuş 
bildiriler, 2014) adlı kitapları vardır. Ayrıca Mahmud Nedim 
bin Tosun’un 1900 tarihli Aşçıbaşı adlı yemek kitabını (1998) ve 
Ahmed Câvid’in 18. yüzyıl sonuna ait, Tercüme-i Kenzü’ l-İştihâ 
adlı yemek terimleri sözlüğünü (Seyit Ali Kahraman’la, 2006) 
yayına hazırladı. 
Gülbeşeker, Kasım 2009’da “Dünya Kitap Dergisi Altın Say
fa Ödülü”nü kazandı ve Sherbet and Spice: The Complete Story of 
Turkish Sweets and Desserts (I. B. Tauris, 2013) adıyla İngilite
re’de yayımlandı. Merete Çakmak ve Renate Ömeroğulları’nın 
Almancadan çevirdikleri Friedrich Unger’in 1838 tarihli Os
manlı şekerciliği konusundaki Conditorei des Orients adlı çok na
dir görülen kitabını önce İngilizce yayımladı (2003, 2004) daha 
sonra da Türkçe olarak yayımlanmak üzere dipnot, açıklama ve 
resimlerle hazırladı. 
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Sunuş

Aş çıba şı’nın ya za rı Mah mud Ne dim bin To sun, kitabın baş lık say fa sın da 
be lir til diği gi bi Ki lit ba hir li [Kilidü'lbahr] olup pi yâ de mü lâ zı mıydı. Ki
ta bını 1316 (1900) yılın da Bu la nık ka za sın da bi tir diği ni ve o za man “genç 
bir su bay” ol duğu nu ki ta bın so nun da yer alan Muş’a bağ lı Bu la nık ka za sı 
kay ma ka mı Ali Rıza ibn Isa müd dîn Bey’in yaz dığı su nuş ya zısın dan öğ re
ni yo ruz. 

Mah mud Ne dim, da ha ço cuk ken “ka dın anam” ola rak bah set tiği an
ne sin den ye mek yap ma yı öğ ren miş; ayrıca as ker lik ha ya tın da hem mec
bu ri yet ten hem de me rak tan ye mek yap ma be ce ri si ni iyi ce ge liş tir diğini, 
diğer ye mek ki tap la rını oku duğunu ve fay da lan dığını söylüyor. 

Mahmud Nedim ki ta bını ön ce lik le ye mek yap ma yı bil me yen as ker ler 
için yaz dığını an la tıyor Mu kad di me ’de. Ba zı ta rif ler de bu nu doğ ru lu yor, 
ör neğin, 160 no lu ta rif te ha mur kes mek için ge re ken “diş li çark” bu lun ma
dığı takdîr de oku yu cu la rına bu ale tin ye ri ne ken di mah muz la rını kul lan
ma la rını öne ri yor. Bu ne den le oku yu cu la rının ta rif le ri ni tat bik ede bil me le ri 
için çoğu za man hem in ce de tay lar la yaz mış hem de iş lem le ri nin ne den le
ri ni açık la mış. Bu na iyi bir ör nek tat lı kes tir mek usûlünü ver diği 170 no lu 
ta ri fi dir. Baş ka bir il ginç açık la mayı da re za ki üzümü ho şa fı an la tılan 251 
no lu ta ri fte gö rü yo ruz.  Bu ra da “Soğu duk ta ne ka dar üzüm ta ne si var ise 
hep si ten ce re nin üze ri ne çık mış bu lu nur. Zîrâ tat lı üzü me nü fuz et me diğin
den su yun sıkleti izâfiyesi [yoğunluğu] tat lıdan hafîf ol duğun dan hikmeti 
ka nû na imtisâlen [fizik kanunlarına uyarak] su üze rin de ka lır” di yor.

Başka es ki ye mek ki tap la rın dan gü nü müz de ta rif alıp uy gu la mak ta 
kar şıla şılan so run la r Aş çıba şı için çok da ha az dır. Bu da kay bo lan es ki Türk 
ye mek kül tü rünü öz gün şek liy le can lan dır ma ya ça lışan aş çılar ve lo kan ta
lar (ki son yıllarda bun lar iyi ce çoğal mıştır) için oldukça önem li dir.
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Mah mud Ne dim hoş ve ba zen esp ri li bir üs lup la ya zıyor. Ör neğin, 
us kum ru kebabı (50) ile il gi li ola rak şöyle diyor. “Âciz le ri, us kum ru ke ba bı 
değil yü zü ne bi le dört se ne dir has ret çek tiğim den şu bah si ya zar ken ol duk
ça mü te es sir ve üz gün ol dum. Ne ça re mec bu ri yet ten elim tit re ye tit re ye ve 
ağ zım su lana sulana yaz dım. Şu ha li mi muh te rem oku yu cu la rım çok gör
me sin ler.”  Veya ma hal le fırınına yol la nan ye mek ler le il gi li ola rak fırın cıla
rın “eli uzun” ol duğunu, piş ti mi di ye ya rısını ye dik le rini, o yüz den kâğıt 
kebabının ter cih edil me si ge rek tiği ni söy lü yor.

Mutfakta özentili Batılılaşmaya karşıdır.  Nem çe bö reği (114) ta ri
fin de, “Hal bu ki ec ne bi ler ve özel lik le Nem çe li ler [Avus tur ya lılar] pa ta
tes çor ba sın dan, kızart ma dan ve ba zen de pi lav dan baş ka bir şey ye mez
ler. Şu hâlde pi şir me usûlü ne ve ha zır lan ma sına da ec ne bi dir ler” di yor.  
Bir baş ka yer de sof ra da su nu lan li mo nun tül bent le bağ lan ma sını tav si ye 
eder ken, “Bun da tül ben tin fay da sı yal nız alaf ran ga ya bir hiz met değil li
mon çe kir dek le rini ye meğe sa lıver me mek ten iba ret tir,” di ye rek yü zey sel 
bir alaf ran ga lılık la suç lan ma ihtimâli ne kar şı bi le has sas ol duğu nu gös
te ri yor.  Birçok yer de de özel lik le Frenk pey niri ve meyve le rinin kul la
nıl ma ma sı ge rek tiğini çün kü ay nı tat bu lu na ma ya cağını söy lü yor.  Ken
di si nin “on bi let” de diği om let mo da sına kar şı da iğ ne le yi ci bir eleş ti ri 
ge ti ri yor (34 no lu ta rif); bu ye meğin pey nir li yu mur ta dan baş ka bir şey 
ol ma dığını sa vu nu yor.

Mah mud Ne dim’in iç ki iç tiği de an la şılıyor.  Dört ta ri fi için özel
lik le iç ki sof ra sına uy gun ol duk la rını be lir ti yor: Zey tin yağ lı la ha na dol
ma sı, hıyar tur şu su, üzüm tur şu su ve de niz kes ta ne si [karadiken] ız ga ra sı.

As ker ola rak gö rev yap tığı ba zı yer le ri de ta rif ler den tes pit ede bi li
yo ruz. Tun ce li’de [Dersim'de] zi ra at ve ara zi mü dü rü nün bah çe sin de bir 
ar şın bo yun da fasulyeler görüp pişirdiğini (289), Har put vilâyetin de “pör
çük lü” de dik le ri ha vu ca “ha vuç” de yin ce “tuhaflarına giderek” anlama
dıklarını (103),  yi ne Har put’un Dim li yet (Dimlit?) kö yün de* “o ka dar 
hoş ol ma yan” ba lık tur şu su ya pıyor lar mış (190), Ro dos ada sın da ho roz ba
lığının he men her gün için se kiz kuruşa satıldığını (234), Ru me li’de tan
dıra rastlamadığını (56), Di yarbe kir ve Bit lis vi lâ yet le riy le ci vâ rın da “yu
mur ta ile ha mur yoğ ru la rak kal bur de lik le rin den ufa la ya rak” ge çir dik le
rini ve “sonra dan bu hâ sılât ku ru duk ta lü zû mu nis be tin de alıp şeh ri ye ye
ri ne pi lâ va” ila ve et tik le ri ni, Bit lis vi lâ ye ti ve Muş’ta yapılan pir yânın “son 

* Kaynaklarda, Eski Harput vilâyetinde Dimliyet (ya da Dimlit) adlı bir köye rastlaya
madık.
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de re ce bir iş ti ha ile” ye nil diği ni anlatıyor (tarif 56). An cak birçok yemek 
tarifinden, ora lar da bu lun muş bi ri nin gö re rek an la ta bil eceği müşahedele
rini okuyunca yazarın, ay rıca Ce zâ ’ iri Bah ri  Se fîd (Ege ada la rı ve sa hi li 
da hil olan Os man lı vi la ye ti), Edir ne, Er zu rum, Trab zon ve Kars’ta da bu
lun duğu nu an lıyo ruz.

Rum ca bil diği de kuv vet le muh te mel dir, çün kü “ele ge çir diğim 
Yor gi Pa na yot is min de ki bir mu har ri rin yaz dığı Rum ca Ha yat”* diyerek 
bu dilde bir kitaptan fay da landığını belirtiyor.  Mu kad di me’de be lirt tiği 
diğer kay nak lar, Ev Ha nımı, Ev Ka dını, Mel ce ü’t-Tab bâ hîn** “gi bi ki tap
lar” ve “ha nım la ra mahsûs ga ze te ler” imiş.

Ken di bil diği ye mek ler ve son ra dan öğ ren diği yö re sel ye mek ler den 
baş ka, bu kay nak lar dan al dığı ye mek le rin bir ör neği 214 no lu “ka dın 
gö beği” ta ri fi dir: “Ka dın gö beği nin ha zır lan ma sı için her aş çı bir tür lü 
fi kir le re hiz met eder ise de ele ge çir diğim Yor gi Pa na yot is min de ki bir 
mu har ri rin yaz dığı Rum ca Ha ya t ki ta bın da ki ta ri fi hep si ne ter cîh et tim 
ve bu bâb da birçok da tec rü be et tim.” An cak kay nak ola rak kul lan dığı 
diğer ye mek ki tap la rını ye ter siz bu lu yor ; hat ta “ih ti yaç sa hip le ri ve zev ke 
ya rar ola ma dığın dan ve ma ma fih ek sik liği de pek çok bu lun duğun dan” 
ken di ki ta bını yaz ma ya gi riş tiği ni söy lü yor.

Mah mud Ne dim ikin ci ve da ha ge niş bir ye mek ki ta bı plan la mak
tay dı, fa kat ne ya zık ki bi lin diği ka darıyla ya yın lan ma mış tır.*** Aş çıba-
şı’nın so nun da bulunan fakat bizim başa aldığımız (s. 15), oku yu cu la
rın dan ek sik lik le ri için af di le diği bö lüm de şöy le di yor: “... bu nok san
lar la be ra ber zevk sa hip le ri ne da ha ila veli olarak yaz makta olduğum ve 
 Ko ca ka rı is mi ni ve re ceğim ki tap ta ta mam la na cak sa da, bu da oku yu cu lar 
ta ra fın dan gö rü le cek rağ be te bağ lıdır.”

* Yazar, hem kitabının “Mukaddime”sinde hem de 214 numaralı “Kadın Göbeği” ta
rifinde bu kitaptan yararlandığını yazmaktadır. A. Turgut Kut da Açıklamalı Yemek 
Kitapları Bibliyografyası’nda Aşçıbaşı kitabını tanıtırken Hayat’ın yalnızca adını anıyor, 
özellikleri hakkında bilgi vermiyor (Ankara, 1985, s. 71).

** Ev Hanımı adıyla yayınlanan ve Mahmud Nedim’in okumuş olabileceği iki Eski Türk
çe yemek kitabı var: Birincisi 1306/188889 baskılı, Mehmed Kamil tarafından yazıl
mış olup A. Turgut Kut’un “Aşçı Başı adını da taşıyan bu eser Melce’ü’t-Tabbâhîn’den 
başka bir şey değildir.” dediği kitaptır. İkinci Ev Hanımı ise [Ayşe] Fahriye imzasını 
taşır ve 1310/189293 tarihlidir (Kut, Age., s. 71). Ev Kadını da Ayşe Fahriye’ye ait olup 
, birinci baskısı 1300/188283 yılında yapılan bir kitaptır (Kut, Age., s. 4041, 7071). 
Mehmed Kâmil’in kaleme aldığı Melce’ü’t-Tabbâhîn ise ilk “basılı” Türkçe yemek kita
bıdır ve 1260/1844 yılından 1306/188889 yılına kadar dokuz kez yayınlanmıştır.

*** A. Turgut Kut, Kocakarı’dan söz ederken “Böyle bir kitap yazıldı ise de basıldığını 
sanmıyoruz.” demiştir (Age., s. 7172).
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Bu ki tap tan ay rıca “Pa ta tes li veya Do ma tes li Kızart ma” ad lı 19 no
lu ta ri fin de de bah se di yor: “Sıcak et su yu ye ri ne im bik su yu kul la nıl sa 
da ha bir hoş olur. İm bik su yu ya pımı ve kullanımı ve her ye meğe el ve
riş li olup ol ma dığı ve bu yol da ki lez ze ti Ko ca ka rı unvânı al tın da ay rın tılı 
ya zıl mış bu lu nan ye mek ki ta bına mü ra ca at et mek ge re kir.” Ko ca ka rı’nın 
ger çek ten ya zılıp ya zıla ma dığı me se le si bir ya na, Mah mud Ne dim’in 
im bik su yu ile ba zı ye mek le rin da ha lez zet li olup ol ma dığı yo lun da ki 
araş tır ma la rı aş çılığa na sıl bir tut ku ile eğil diği ni gös te ri yor.

Ki ta bına sa de ce ye mek ki ta bı ola rak yak laş ma dığı, ver diği çok çe şit
li et nog ra fik bil gi ler den bel li olu yor.  Yö re sel ye mek ve yi ye cek ad la rı, ye
mek le il gi li ge le nek le r, çar şı işi kadayıf, don dur ma, ta vuk göğ sü ve sâ ir yi ye
cek ler de baş vu ru lan hi le le ri de ye ri  ge lin ce an la tıyor. –Mâ fi ş–’in lo hu sa la ra 
sor ma lık ola rak yol lan dığı, lo ku mun sün net düğün le ri için pi şi ril diği, kuş 
lo ku mu nun kuş şek lin de ha zır la na rak ço cuk la rı eğ len dir mek için ya pıl dığı, 
Ye ni Câmi önün de sa tılan don dur ma nın süt ye ri ne pi rinç unu ih ti va et tiği, 
mu hal le bi nin üze rine ka lıp lar kul la na rak tar çın la ma şal lah, pa di şah tuğ ra
sı, veya “Pa di şa hım çok ya şa” gi bi ya zıla rın ya zıl dığı, İs tan bul’da fırın lar da 
ser çe par mak ka lın lığın da si mit le rin sa tıl dığı ve ko nak lar da bu si mit ler den 
pa pa ra ya pıl dığı gi bi bir çok bil gi edi ni yo ruz.

Eser herhangi bir sadeleştirmeye başvurulmadan aktarılmış, nok
ta la ma dü ze ni mümkün mertebe ko run muş  yer yer kimi sözcükler bu
günün yazımıyla verilmiştir: badincan/bazincan>patlıcan; bîkâr>bekâr; 
büber>biber; çâryek> –çeyrek; fişne>vişne; hamîr>hamur; ıskara>ızgara; 
kazgan>kazan; kığılcığı>kılçığı; kığılcımı>kıvılcımı; mikrâz>makas; 
nüsha>muska; ol>o; şa‘riye>şehriye; tîzce>tezce; tobra>torba; tolgun>dol
gun za’ferân>safran... 

Ki ta bın ba şına koy duğu muz –“Mu kad di me” dışın da ki– üç ya zı (“Ka
ri‘ini Muhteremeye İ‘tizâr”, “Muş Sancağına Tâbi‘ Bulanık Kazası Kay
makamlığına”, “Bir Takrîzi Nâçizâne”) ori ji nal ki ta pta son da yer al mak
ta dır.

Yar dım la rı için Prof. Dr. Gü nay Kut, Ca hit Kay ra, Nec det Sa ka oğ
lu, Os man Ye ner, Fer da Anaoğul, Se la hat tin Öz pa la bıyık lar, yeni basım 
için metni titizlikle gözden geçirerek hataları düzelten M. Sabri Koz’a 
ve haf ta lar ca ça lışa rak trans krips yo nu bil gi sa ya ra ge çi ren Me re te Çak
mak’a ne ka dar te şek kür et sem az dır.

Pris cil la Mary Işın



Aşçıbaşı: İç kapak.



Aş çıba şı
Üçyüz Onbeş Türlü Usûl-i Tabhı Câmi‘dir 
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fî 9 Teşrîn-i sânî Sene 316 tarih ve 361 numrolu ruhsatnâmesiyle
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Kasbar Matbaası’nda tab‘ olunmuştur.

Dersa‘âdet

Sâhib ve Nâşiri: Kitabcı Kasbar

1318

İç kapağın çevirisi
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Mu kad di me

Kim in kâr eder ki dün ya da her şey sa‘y ile değil dir. Evet de mir ci de
mi ri dö ve dö ve de mir ci ol duğu; kavli meş hû ru yok sa unu tul du mu? 
İn san me rak ede rek az him met cüz’i de gay ret sarf et tik ten son ra 
müm kün ol duğu ka dar emeli meş rû‘una mu vaf fak ola bi lir. Fa kat 
ta bî‘î ta kipte gö rü le cek teşvîş ve tas‘îbi se bât gi bi bir kuv vei mü
him me si nin zebûnu da ha doğ ru su kur bânı ol mak da bel ki bir emri 
za rû rî dir. İş te âciz le ri me rak ede, he ves ede bir za man lar âdetâ ço
cuk luğum da (fa kat bu sö zü mü Al lah ve re  de işit me ye!) ka dın ana mın 
mu ‘âvi ni ve son ra son ra da mu hâdi mi ola rak kü çük bir dik kat le; he
men pi şir diğim ye ne cek râdde sin de me le ke ve mahâret edi ne bil dim. 
Fa kat bu me le ke yi edi nin ce ye ka dar da bed’i başlangıcı, âki beti en
câmı tahâret ol duğu için birçok da te’di bât ve tev bi hâ ta uğ ra dım. Bu 
ka dar cık me le ke ol sun ve lev dik kat bu yu rul sun mec mû‘amın muhtevî 
bu lun duğu kuv ve te kâ fil mi ol du? Ha yır, usûli idâre ve ma‘ îşe ti mi
zin ve ha vâ yici za rû ri ye miz den eko no mi hâ ri ci sa de di olan la rı da ol 
bâb da mahâreti kâ mi le edi nen ler den, çok yal var mak ve o ka dar da 
ça lış mak ile öğ ren dim. Ne tîce, ma sâ ri fi âhe re ait ol mak üze re es nâ’
yı tabh da ol duk ça tec rü be le rim de sebk et ti. Ve’lhâsıl Ev Ha nımı, 
Ev Ka dını, Mel ceü’t-Tab bâ hîn gi bi ki tap lar la ha nım la ra mahsûs ga ze
te ler den ve Rum ca Ha yat is min de ki usûlı tabh dan ay rıca is ti fâ dem 
ol du. Si lâh ar ka daş la rımın he nüz mek teb den çıkıp ta bur la ra gel
dik le rin de bu hu sus ta çek tik le ri me şak ka ti na zarı mü tâ la‘ aya ala rak 
veyâhut her çi bâ dâ bâd di ye rek ve lev mey dânı in ti şârda şöy le ce bir 
hiz me tim de ol sun ve bu lun sun gi bi çor ba dan bes me le edip şer bet te 
hâ ti meye eriştim.

Şu ki ta bı tah rîr ve ter tîb den baş lıca fik rim: mü cer red si lâh ar ka daş
la rıma bir hiz meti fi ‘li ye ve cid di ye ol mak üze re de ruh de ey le diğim 
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usûlî tab hı et râ fıy la –idâ re ye kar şı da– ik ti dar sız lığım la mu vaf fak 
ol muş isem o hâlde de ken di mi bah ti yâr add et mek iti ka dın da yım.

Bervechi ma‘rûz şâ yânı te şek kür olan ci het ka tıbei mu vaf fa
kıyâ tı mı zın ser mâ yei ha ki kî si  bu lu nan ve lî ni ‘meti bîmin ne ti miz 
pâ di şâ hımız efen di miz haz ret le ri nin ahâ sini tev ci hâtı ce nâbı zıl
lul la hî le ri maz ha ri yeti âbi dâ ne miz ka ziy ye si ol duğun dan doğ ru su 
her şey de hu sû le ge len te rak ki yât da hi sırf pâ di şâhı âlîcâh ve şe hin
şâhı me alîik ti nâh efen di miz haz ret le ri nin cüm lei mu vaf fa ki yâtı 
mü lû kâ ne le rin den ile ri gel diği ni âver dei ze bânı şük rân ey le mek her 
bi rer le ri miz içün ve cî bei mu sâ da kat olub bu ve sî le ile da hi Ce nâbı 
Hak hâ mîi ke mâ lât ve te rak ki yât olan pâ di şâhı te rak kiper ver efen
di miz haz ret le ri ni ilâ yevmi’lkıyâm se rîri şev ketma sîri Os mâ nî de 
ber de vâm ve sâ yeyi te rak ki yâtvâyei mü lû kâ ne le rin de da ha ni ce 
ni ce es bâbı te rak ki yât müşâhe de siy le ben de gâ nını mesrûr ve be kâm 
bu yur sun du ‘âsını tek râr ale’ttek râr tez yîni li sânı dil ü cân ede rek 
hatmi güf târ ey le rim. Ve min Al lahü’ttev fîk.

Ni zâmi ye 75’inci Ala yının 1’in ci 
Ta bu ru nun 3’üncü bö lüğü nün Mü lâ zı mı

Ki li dü’lba hr li [Kilitbahirli] Mah mûd
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Ka ri’ îni Muh te re meye İ‘ti zâr

Mec mû‘ amın hîni ter tî bin de şu rûb ve re çel gi bi ve ba zı da tat lı bö
rek le rin is mi zik re di lmeye rek he men şöy le ce ya zıl dı. Fa kat bu mec
mû‘ am ar ka daş la ra ve er bâbı ih ti yâ ca bir ya di gâr ol mak la be râ ber 
hac mi nin kü çük ola rak neş ri gö ze til di. Yok sa nekāyısı çok tur. Bi nâ
ena leyh bu nok sân lar la be râ ber er bâbı zev ke da ha birçok ilâ ve yi der
desti tah rîr ve Ko ca ka rı is mi ni ve re ceğim ki tab da tek mî le ola cak sa 
da bu da ka ri‘ îni muh te re me ta ra fın dan gö rü le cek rağ be te bağ lıdır. 
Ma‘ ma fîh ac zim le be râ ber bu bâb da he ves ve ar zu eden zevk pe res tân 
ze vât, her hâlde ona mü râ ca ‘at muk te zî dir.

İntihâ



16

Muş San cağına Tâ bi‘ Bu la nık Ka zâ sı Kay ma kam lığı’na 
fî 3 Teş rîn-i Ev vel Se ne 316*

Ma‘rûzı Kem te rî dir!
Ar tık şu na eser de ni le mez ise de; ih ti yâç ve idâ re ye kar şı yaz

dığım ve bu gün bi av ni’llahî la hi te âlâ iki nüs ha sının da ik mâ li ne 
mu vaf fak ol duğum ve “Aş çıba şı” nâ mını ver diğim ki ta bın bir nüs ha sı 
tak dîm kılın dı.

Ne şüp he! Bu la nık Ka zâ sı’n da ik mâ li ne mu vaf fak olu nan bir 
mec mû‘a, re isi ka zâ nın da bu bâbda tak rî zi ne uğ ra masın. Vâ kı‘â el de 
mev cûd ye mek ki tap la rı pek çok tur. Fa kat hiç bi ri de er bâbı ih ti yâç 
ve zev ke medâr ola ma dığın dan ve ma ‘mâ fih ne ka yıs da pek çok bu
lun duğun dan zevkâşi nayı be şe ri şu ih ti yâçtan kur tar mak ve ta‘biri 
âher le bir hiz meti cid di ye de bu lun mak üze re iş bu mec mû‘ amı tah rîr 
et tim. 

Ar tık te nez zü len ol sun na zar gâhı âliyye le ri ne tak dîm olu nan şu 
nüsha yı her ne türlü bu lur ise niz; bu lduğu nuz gi bi son sa hî fe le rin den 
bi ri ni ka ra la ma nızı ri câ ve il ti mâsıy la tak dîmi ne mî kayı se nâ ve rî ye 
ib ti dâr kılın dı, ol bâb da emr ü irâ de efen dim haz ret le ri nin dir. 

Yet miş Be şin ci Ala yın Bi rin ci Ta bu ru nun Üçün cü 
Bö lüğün de Mü lâ zım Ki li dü’lBa hr li [Kilitbahirli]        

Mah mûd Ne dîm

* 16 Ekim 1900
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Fî 3 Teş rîni Ev vel se ne 316 ta ri hiy le Bu la nık Ka zâ sı Ka y ma kam lığı’ na şe
ref ü ikbâl iz zet lû efen dim Ali Rıza Be ye fen di ’ye tak dim et tiğim nüs ha ya lût fen 
mîri mu ma iley hin hattı des tiy le yaz dığı tak rîzi be lîğ dir.

Bir Tak rîzi Nâ çi zâ ne

Hilm ü te vâ zu‘ ve ul viy yeti vic dâ nî ile temeyyüz eden genç zâ bi tin 
ne zâketi tab‘ı da ilk na zar da gö rülür; iyi kalp le re kar şı his se di len 
meclûbi ye ti is til zâm edi yor du. He nüz şe refi mu‘âre fe ye ar zû keş bu
lu nul duğu bir sıra da mîri muh te rem gayretlü Mah mûd Bey lutfen şu 
eser le ri ni bir züm rei ir fân ümi diy le gön der di ler. Oku dum. Ken di le
ri ne his set tiğim eseri ih ti râm te zâ ‘uf et ti.

Eyâ dîi is ti fâ de yi tez yîn eden şu eseri girânba hâ, âciz le ri gi
bi Mah mûd Be y’i la yıkıy la ta nıya ma yan ve fa kat bir hissi ız tırâ rî ile 
meclûbu bu lu nan birçok gö nül le ri mec bûr ede cek tir.

Garb ’da –ted kī kātı fen ni ye ne tâ yi ci ola rak– me kû lâ tın me vâddı 
azo ti ye kem mi yâ tı na zarı dik ka te alına rak ic ra edi len is tih zârâ tına 
rağ men Şark’da bil has sa Türk le rin me vâddı mu gad di ye ki fâ yet ve 
kem mi yâ tın dan zi yâde ne fâ seti tab hi ye ye ehem mi yet ver dik le ri ve bu 
nok ta da zevki se lî me teba‘iyetle câ libi iş ti hâ en fes müs tah za rât la sof
ra la rını tez yî ne gay ret et tik le ri ma‘ lûm dur.* Türk nisvânına muh te fî 
me ziyâti âli ye den bi ri si de bi’l cüm le ih ti yâ câtı bey ti ye ve ni sâ iye le
ri ni biz zat te dârik ve te hi ye ile ka dın lığa aid gu rû riyâtı îfâ ve is tih
zâ ra te hâlükle ri dir. Bir iki nü fus tan mü rek keb bir ai le değil ol duk ça 
ka la ba lığı gö rü len ai le ler de bi le aş çıba şı, hâ ne re ise si ve aş çı ya mak

* Bu uzun cümlenin aslında “Şark” ve “Garp” kelimeleri anlama uygun düşmeyecek yer
lerde bulunuyordu. Aktarırken yer değiştirilmiştir.



18

la rı da ai le nin diğer er kânı ni sâ iye si dir. Bu hâl ile be râ ber usûli tabh 
her ai le ye ve ni hâ yet en zi yâ de şümûllü ola rak her mem le ke te mah sûs, 
mah dûd eş kâ l de gö re nek dâ’ ire sin de deve rân edi yor; ve sâ iti is tih zâ ri
ye nin gün den gü ne tev si‘i tarzı tab hın da ne fâ seti lâ zi me ile vâ si‘ bir 
mey dânı iş ti hâ da in ti şâ rına ih ti yâç his set ti ri yor dı.

Şu ih ti yâ cın def ‘i zımnında ba‘ zı er bâbı gay ret ve sâ’ ili lâ zi me
ye sa rıl dı. Fa kat ter cü me ola rak mey dânı in ti şâ ra ko nu lan eser le ri ya
zıl dığı ak vâ ma ait kal dığı için mat lûb is ti fâ de yi te ’mîn ede me di. O 
eser ler, ame lî tec rü be le riy le Mah mûd Bey’in gayreti ta bbâ hâ ne si ni 
tezyîde ih ti yâcı ma‘rû zayı teh vî ne kâfî böy le bir ese rin zu hû ru na se
beb ol du. Bu gün sâ yeyi ir fânser mâ yei Haz reti Şeh ri yârı a‘zamîde 
her hâ ne de er kânı ai le den bi ri oku yup yaz mağa muk te dir ol duğun
dan edî bâ ne ya zıl mış bir ki tab ol mak tan zi yâ de ede vâtı tabh dan bi ri si 
ol mak üze re ter tîb edi len şu eseri bî ba hâ ar tık her ai le de her ne v‘ ye
mek le rin ih zârına se beb ola cak tır. Bu ese rin in ti şâ rıy la be râ ber ka dın
la rın, ye mek pi şir me ye aid ih ti yâ câ tı ta mâmıy la tes hîl edi le cek se de, 
be şer da ima hâl den nâ hoş nud te rak ki ye hâhiş kâr bir ul viy yettab‘ la 
mut ta sıf ol duğu ci het le şu eser le ri nin mev‘ûd de nil me le ri ne te rak kii 
vâkı‘a ile mü te nâ si ben de vam la rını sâhibi eser den ve bu ka dar mü him 
bir ih ti yâ cımızı teş kîl eden sa n‘atı ha yâ ti ye ye müte‘ al lik ve fa kat ih ti
yâ cımız la mü te nâ sib diğer bir eser i de beh re ve me le ke si olan er bâbı 
ir fân dan te men ni ey le riz. 

He men Ce nâbı Hak ve sâ’ ili te rak ki si nin is tik mâ li yo lun da her 
ne v‘ el tâfı şeh ri yâ rî le ri ni ib zâl bu yu ran sev gi li şeh ri yâ rı mız ir fânpe
nâh efen di miz haz ret le ri ni se rîri şev ketma sîri hi lâ feti mu‘ az za ma
da dâ i’m bu yu rup te rak ki yâtı âli yei be şe ri ye nin me râ tibi ak sâ sını 
mü şâ he de ile ka rî rü’layn bu yur sun, âmin.

Fî 11 Teş rîni ev vel se ne 316*
Mül ki ye Kay ma kam la rın dan

İb radılı 
Ali Rıza ibn Isâ müd dîn

* 24 Ekim 1900.
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