
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahmet Mithat Efendi 

Encümenimiz azâsından Ahmet Mithat Efendi 1260 tarihlerine doğru İstanbul’da 

dünyaya gelmiştir [1]. Pederi Süleyman Ağa isminde bir fakir adam idi. 

 

 

 

 

 

[1] Bundan dört beş ay evvel 67, 68 yaşında olduğunu bilmünasebe söylemişti. 
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Validesi Çerkez idi. Liüm (anne bir) büyük biraderi Hafız Ağa [1] Niş ve Vidin 

eyaletlerinde müdürlük ve voyvodalık gibi hizmetlerde bulunur idi. Bir aralık bî 

gayri hakkın (haksız yere) Niş’te hapsolunup Mithat Paşa Niş’e vali tayin 

olundukta (1277) idareten hapsolunanların tahkik-i ahvaliyle (durumları 

araştırılarak) bî-cürüm (suçsuz) olanları salıverdiği sırada Hafız Ağanın dahi sebili 

ihla (yolu açılmak, salıverilmek) kılınmıştı. Ondan sonra Hafız Ağa vali paşanın 

teveccüh ve takdirine mazhar olarak dâhil-i vilâyette tekrar istihdama 

başlanmakla valide ve hemşire ve biraderini Niş’e celp etmişti. Ahmet Mithat’ın 

Rumeli’ye gitmesi ve Mithat Paşayı tanıyıp dairesine intisap etmesi bu suretle 

olmuştur. Hattâ ismi yalnız Ahmet iken Mithat lâkabını Paşa merhumun emriyle 

ismine izafe eylemiştir.  

Mithat Paşa Niş’ten Tuna’ya tahvil-i vilâyet eyledikte (1281) artık dairesi 

mensubîni zümresine dâhil olan Hafız Ağayı ve Ahmet Mithat’ı Rusçuk’a götürerek 

sahib-i tercümeyi vilâyet mektûbî kalemine çırak eylemiştir. İstanbul’da rüştiye 

tahsilini filcümle gören (tamamlayan) Ahmet Mithat gerek Mithat Paşanın 

tavsiyesi ve kendi idrak (anlayış) ve himmeti (çalışması) sayesinde Niş’te ve 

Rusçuk’ta tevsi-i malûmat (bilgisini genişletmek) ve erbab-ı maariften fünun-u 

mütenevviayı (çeşitli fenleri) taallüme (öğrenmeye) ez can ü dil (candan ve 

gönülden) çalışıyordu. Sa’y ve gayretinin ve malûmatının tezyidi (artması) 

nispetinde vali paşanın teveccühü dahi arttığından henüz yirmi dört yirmi beş 

yaşlarında “Tuna” vilâyeti gazetesine baş muharrir oldu. Mithat Paşa Bağdat valisi 

oldukta tertip ettiği parlak maiyete Ahmet Mithat’ı dahi katarak birlikte Irak’a 

götürdü. Sahip-i tercüme iki sene kadar Bağdat’ta kalarak ila-yevmina 

(günümüze kadar) vilâyet gazetesi olan “Zevra” yı tesis ve ber-sabık (eskisi gibi) 

tahsil ve talime  

 

 

 

 

------------------------------- 

[1] Hafız Ağa Ahmet Mithat efendinin rivayetine nazaran okur yazar hattâ şiir 

söyler kâmil bir adam imiş. Rumeli’de Efendi tabiri zi-ulema (ulema arasında) 

bulunanlara mahsus olduğundan mumaileyhe efendi denmeyip unvanı ağa 

kalmış. Muahharen Hafız Ağa Paşa olarak Basra mutasarrıfı iken bir araban 

ihtilâlinde telef olmuş. 
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devam eyledi. İstanbul’a avdetinde devlet memuriyetini terk ile matbuat âlemine 

daldı ve iddihar (biriktirmek) edebildiği meblâğ-ı cüz’iye (küçük bir sermaye) ile 

bir küçük matbaa küşat etti (açtı) ki sonraları Kırkambar matbaası ve elyevm (bu 

gün) Tercüman-ı Hakikat matbaası tesmiye olunan matbaaların esasıdır. Bu 

devirde nasıl çalışıp çabaladığı ve müşkülat-ı hayat ile ne gûnâ (ne kadar çok) 

pençeleştiği Ebüzziya Tevfik bey’in müşarünileyh hakkında yazdığı makalât-ı 

mahsusadan pek güzel müsteban (ayan beyan) olur. Tesis-gerdesi olan 

(kurduğu) İbret gazetesi muharrirleri ki başta Namık Kemal olmak üzere o 

zamanın genç Türkleri sayılır idi. Bilâ muhakeme (yargısız) nefy (sürgün) 

olundukları sırada Ahmet Mithat dahi onlara ilhak olundu ve menfası (sürgün 

yeri) Rodos oldu. Muharririn-i salifeden (anılan yazarlardan) olan Ebuzziya Tevfik 

Bey refik-i zindanı (hapis arkadaşı) düşmüştü. Sultan Murat Han-ı Hamis’in 

(beşinci) cülusundan (tahta çıkışından) sonra bu sürgünler mazhar-ı afv olmakla 

Ahmet Mithat dahi İstanbul’a geldi. Ebüzziya Tevfik Bey’in kavlince Rodos’ta 

ikametleri 1155 gün imiş.  

Ahmet Mithat Rodos’ta dahi takip eylediği neşriyatına bu defa İstanbul’da 

fevkalade germiyyet (hararet) verdi. Vaktiyle çıkarıp tatil olunan ve heyet-i 

tahririyesinin bais-i (sebebi) felaketi addolunabilen İbret gazetesinin yerine bu 

kere İttihat namıyla yeni bir gazete tesis eylediği gibi [1] evvelce Dağarcık ve 

sonra Kırkambar nam risale-i mevkutelere (süreli yayınlara) envai (çeşitli) 

mebahis-i fünune (fen konuları) yazar. Ve bir takım romanlar, hikâyeler, müfit 

(faydalı) kıraat kitapları tahririyle inzar-ı mütalâaya (okunmaya) arz eylerdi. Ve 

namını günden güne halka tanıtır idi. Hayatının o devir faaliyetinde yazdığı 

yazıların miktarı yevmiye beş sahifeden aşağı düşmemiştir. Sultan Abdülhamid-i 

Sâni (ikinci) ashab-ı kalemi (yazarları) elde etmek ve himaye suretiyle 

sükûnlarını temin eylemek siyasetini düşündüğü cihetle Ahmet Mithat Efendiyi 

taltif ve tatyibe (gönlünü hoş etmeye) başlamış idi. Üss-ü İnkılâp ve Zübdet’ül-

Hakayık nam iki eseri bir maksad-ı 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

[1] Bir müddet sonra İttihat gazetesi kapatılarak yerine Tercüman-ı Hakikat kaim 

olmuştur. 
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mahsus ile o esnalarda mumaileyhe yazdırmış ve gerek Mithat Paşa 

muhakemesinde ve gerek muhakemeden sonra zayıf tarafını bularak istifadeye 

kalkışmıştır.  Ahmet Mithat Efendi cümle-i avatıf-ı şehriyariden (padişah ikramı) 

olarak 1292 tarihinde Matbaa-i Âmire Müdüriyetine ve 1300 senesinde bu 

memuriyet uhdesinde bulunduğu halde Meclis-i Sıhhiye Baş Kitabetine tayin 

edilmiş ve 1310 senesinde mezkûr matbaa müdürlüğünden infisali (ayrılması) 

vuku bulmuştur. 1311 tarihinde Meclis-i Sıhhiye riyasetine tayin edilip 1325 

tarihinde mezkûr riyasetten tekaüt (emekli) edilmiştir.  

Tuna ve Bağdat’taki küçük hizmetleri sayılmadığı takdirde hayat-ı resmiyesi 

bunlardan ibarettir. Meclis-i Sıhhiyeye muntazaman devam eylemiş ise de on 

sekiz sene imtidat eden (süren) Matbaa-i Âmire müdüriyetinde matbaaya ancak 

bir iki kere ayak basmış ve alât ve edevatını metrûk bir halde bırakmıştı. Sebebi 

başmabeyinci Osman Bey Matbaa-i Osmaniye’yi küşat ederek (açarak) matbuatı 

bir nevi taht-ı inhisara (tekeline) almayı kurması ve Matbaa-i Âmireyi istirkap 

eylemesidir (çekememesi). Bunda Mithat Efendinin hatası olsa olsa istemiyerek 

fakat bilerek Matbaa-i Resmiye’nin harabına ses çıkarmamasıdır.  

Ahmet Mithat merhum bizim tabirimizce münşi (kuvvetli yazar) değildir. Binlerce 

sahife yazdığı yazılarda bir belâgat kitabında misal irat edilecek iki üç cümle 

bulmak bile müşküldür. Hele şiire hiç intisabı yoktu. İrsal-i mesel nevinden 

zebanzedimiz olan (çok kullanılan) ebyat-ı meşhureyi (ünlü beyitleri) bile 

ezberlememişti. Bir de yazdığı şeyleri bir daha okuyup nevakısını (noksanlarını) 

tashih (düzeltme) külfeti ihtiyar etmediğinden (katlanmadığından) müellefat ve 

muharreratında (yazdıklarında) itina (özen) görülmez hattâ büyük romanlarını 

cüz cüz tahrir ve neşrettiği cihetle meselâ kırkıncı cüzü yazarken yirminci cüzde 

yazdığını unutur ve bundan dolayı kariin’in (okuyanların) erbab-ı dikkati (dikkatli 

olanları) tuhaf tuhaf tezatlara müsadif olurdu (rastlarlardı).  

Lâkin bu memleketin irfanına ettiği hizmetin derecesi tarif olunamayacak 

derecede yüksektir. 
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Merhum bütün manasiyle “püblisist” (halkçı) ve “vülgarizatör” (basitleştirici) dir. 

Mübahese-i fünun-u şetâyı (çeşitli fen sohbetlerini) açık bir lisanla halk’a talim 

etmiştir. Âsârını (eserlerini) teşnegân-ı mütalâa (okuma isteklileri) kapış kapış 

ederdi. Zannederiz ki köylerimize varınca Ahmet Mithat’ın âsârı (eserleri) 

yayılmış ve mucib-i istifade olmuştur (yararlanılmıştır). 

İki sıfat mumaileyhi beynel emsal (örnekleri arasında) temyiz eder (ayırır). Biri 

kaleminin gayetle mahsüldar (verimli) olması ve ikincisi her bildiğini başkasına 

ifhama (anlatmaya) iktidarıdır (gücüdür). Kendisine kırk beygir kuvvetinde yazı 

makinesi demişlerdi ki ayn-ı hakikattir. Muasırlarından yalnız Şemsettin Sâmi Bey 

merhum bu hususlarda sahib-i tercüme ile mukayese edilebilir. Aralarında şu 

farklar vardır ki Sâmi Bey ciddî ve fennî şeyler yazar, halkın mahz-ı (sadece) 

istifadesini (yararlanmasını) düşünür, hoşa gidip gitmediğini düşünmez. Ahmet 

Mithat ise her şeyden karıştırır ve tatlı tatlı okutur. Sâniyen Sâmi Bey merhumun 

çalışması gayetle muntazamdır; en mühim eseri olan Kamus-ul Ulûm aynı 

kalemle aynı kıt’ada (boyut) kâğıtlara aynı miktarda yazılmak şartıyla hafta 

nihayetinde formayı (kitap cüzünü) yetiştirirdi. Ahmet Mithat ise bu derece 

mazbutiyete (düzene) tabi’ olamamıştır. Zira ne fıtratı ne ihtiyacı ona müsait 

değildi. 

Ahmet Mithat erbab-ı ihtisastan (uzman) değildir yâni hiçbir fende yed-i tûlâsı 

(engin bilgisi) vardır denilemez. Sâniyen bahs ve tahrir ettiği mesâili (meseleleri) 

de hakkıyla ta’mika (derinleştirmeye) vakit bulamamış ve malûmatı sathî 

(yüzeysel) kalmıştır. Yazmak için yeni şeyler öğrenmeğe ihtiyaç görmekle bir 

yandan yazar ve bir yandan okur öğrenir; yazdıkça okur okudukça yazardı. Bu 

faaliyet kendisinde matbuata sansürün dest-i gadri (zulüm eli) uzanıncaya kadar 

bilâ-inkıta (kesintisiz) devam etmiş ve hâsıl ettiği (oluşturduğu) ihata-yı 

(kapsam) külliye (tam) calib-i hayret (hayret çeken) bir mertebeye (dereceye) 

varmıştır. 

Ahmet Mithat bir recül-i siyasi de (siyaset adamı) değildir. Dâhilî ve haricî 

siyasete dair evvel ve âhır (önce ve sonra) kaleme aldığı bentler ve makalelerde 

derin bir vukuf his olunmaz.  
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Öteden beri dûçar-ı muaheze olan (kınanan) ibn-i vaktane (zamana uyan) bazı 

etvarı (tavırları) muhitin (çevrenin) tesiratına ve zamanenin ilcaatına 

(zorlamalarına)  atf olunmak (yorulmak) muvafık-ı şan ve insaf olur 

zannındayım. Bâhusus (özellikle) işbu etvarından hiçbir fert manen ve maddeten 

zarardîde olmamış (zarar görmemiş) eğer ondan bir leke kalmışsa sırf nefsine ait 

ve münhasır bulunmuştur. Vatandaşlarına ettiği hizmet ve bu hidemattan 

(hizmetlerden) istihsal olunan (elde edilen) menafi’ (yararlar) ise haric-i havza-i 

tarif ve tadattır (tanımlanamaz ve sayılamaz). Fezailinden (faziletlerinden) biri de 

çıkardığı gazetelerde şubban–ı erbab-ı kalemi (genç yazarları) daima alkışlayarak 

o yolda birçok adam yetişmesine hizmet etmesidir.  

İlân-ı meşrutiyetten sonra Meclis-i Sıhhiye riyasetinden tekaüt edildi. Lâkin 

muattal (işsiz) ve mukad (kötürüm) olmadı. Devr-i cedit (yeni) henüz zinde ve 

tüvana (güçlü) olan fikir ve bünyesine yeniden yeniye saha-i cevelanlar (çalışma 

alanları) açtı. Herhangi işe çağırılsa zamanında bir faide-i amme (kamu yararı) 

me’mul (ümit) etti mi koşa koşa gider ve dört elle sarılırdı. Böylece Darülfünun 

hocalıklarından maadâ (başka) bir çok meclis ve cemiyete âzâ (üye) olduğu gibi 

Cemiyet-i Tarihiye-i İslâmiye âzâlığı ile Darüşşafaka’ya fiilen ve fahriyen 

(ücretsiz) hizmeti cây-i şükran (teşekküre değer) idi. Cemiyet-i mezkûrenin 

meclis-i tedrisi reisi (Eğitim Kurulu Başkanı) bulunmak ve meclis akşamdan sonra 

haftada bir kere Darüşşafaka’da in’ikat etmek (toplanmak) hasebiyle hanesi 

Beykoz’da bulunmaktan nâşî (sebebiyle) o geceleri mektepte bîteti (gecelemeyi) 

ihtiyar eylemiş idi. İşte bu suretle Darüşşafaka’da ve şehr-i muharremin 

(muharrem ayının) 1331 nci pazar gecesi (15 Kânun-u evvel 1328) itmam-ı 

vazife eyliyerek (görevini tamamlayıp) yatacağı sırada nısf-ıl leylde (gece yarısı) 

hunnak-ı sadrîden (göğüs iltihabından) dar-ı bekaya (sonsuzluk âlemine) 

göçmüştür. Lafz-ı “gufran” tarih-i vefatıdır.  

Merhum müşarünileyh usanmaz, ye’s (ümitsizlik) ve fütur (bezginlik) nedir 

bilmez, her kârda (her şart altında) müteşebbis (girişimci) ve tesis etmek istediği 

şeylerde müdir (yönetici) ve müdebbir (tedbirli) bir zattı. Kibir ve gururdan 

muarra (arınmış), mütevazı (alçak gönüllü), lâubâli (teklifsiz) meşrepti 

(huyluydu). Bahis ve münakaşayı sever, hararetlenir, cidal (tartışma) derecesine 

geldikte bile iddiasını müdafaa ve tavzihe uğraşır. Fakat âdab-ı münazaradan 

(konuşma edeplerinden) hiç ayrılmaz ve kolaylıkla ilzam olunamaz (yenilemez) 

idi .  

Darülfünun derslerinden deruhte eylediği Tarih-i Edyan (Dinler Tarihi), Tarih-i 

Felsefe, Tarih-i  
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umumîyi (Genel Tarih) suret-i ciddiyede tetebbu edip (araştırıp) tahrir (yazmaya) 

ve neşretmeğe (yayınlamaya) teşebbüs etmiş idi ki her yiğidin göze aldıracağı 

şeyler değildir. 

Her gecesini bir işe tahsis eylediğini ve yalnız bir gecesi ailesiyle musahabeye 

(sohbete) mahsus olduğunu söylerdi. Altmış beş yaşından sonra dahi bu mertebe 

çalışıp didinmesine hayran olmamak gayri kabil idi.  

Sırf kendi mahsul-ü sa’yi ile meydana çıkan ve çalışmak nasıl olacağına ve 

çalışmakla neler olacağına memleketimizde numune ittihazına seza (örnek 

alınmaya değer) bulunan Ahmet Mithat merhum kalabalık bir ailenin başında eb-i 

müşfik (şefkatli baba) olmak için de misal gösterilebilir.  

İşbu makale-i muhtasarada (kısa) müverrih (tarihçi) sıfatıyla hakkında bazı 

mertebe tenkidata (eleştiriye) girişilmiş ise de kendisini en ziyade takdir 

edenlerden biri olduğumu itiraf eder ve memleketimizde yüz kat fazla kusurlu ve 

daha az faydalı keşke birkaç Ahmet Mithat olsaydı tahririyle izhar-ı teessür 

ederim (üzüntülerimi sunarım). Cenab-ı hak gark-ı rahmet ve gufran eyleye. 

Abdurrahman Şeref  

 


