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Hicabi Karaçorlu. Şiirleri, Varlık, Hisar, Yeni Fırat Dergilerinde yayınlandı. İlk 
Şiir Kitabı (Acı Gül) 1967 yılında basıldı. 1973 yılında TBMM Cumhuriyetin 

Ellinci Yılı Şiir Yarışmasında, ikincilik ödülü ve şairlik beratı aldı. Fransızcadan 
şiir tercümeleri yaptı. Bilgisayar programcılığı üzerine çeviriler yaptı. 

“Edebiyatımız’da Portreler” isimli araştırma inceleme eseri ile “Modası 
Geçmiş Şiirler” adında bir şiir kitabı yayınlandı.  

Uzun yıllar şiir yazmadı. Modern şiiri, serbest şiiri, imgesel şiiri, şiirin 
gelenekten kopuşu, “şiirin yozlaşması” olarak gördü. Son yıllarda “Artunç 
İskender” “Behlül Nuri Demircan” “Laedri” “Bicahi Esgici” “Bahri Akçoral” 

“M. Cahid Hocaoğlu” imzası ile Ahenk Dergisinde şiirleri, araştırma inceleme 
yazıları, denemeleri ve çevirileri yayınladı. Şiirleri hem tema hem biçim 

olarak geleneksel şiiri devam ettiren hece ve aruzla yazılmış şiirlerdir.  
Bu kitap; Ahenk Dergisinde M. Cahid Hocaoğlu İmzasıyla yayınlanan 

yazılarının derlemesidir.  
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Yazmak 

Ne kadar büyülüymüşçesine çekici, ne kadar 
ulaşılmazmışçasına gizemli ve ne kadar da 
farkedilmezmişcesine sıradan bir etkinlik! ... 

Sıradan; çünkü herkes yazar. Yeter ki yazmak istesin. Kimi 
mektup, kimi meil, kim mesaj, kimi tekerleme, kimi vecize, 
kimi slogan, kimi duvar yazısı, kimi de destan yazar. Erzurum 
çarşısında gezen bir kız dertlere derman yazar. Derdi, dileği 
olan dilekçe, arzuhal; hüküm verme makamında olan da 
ferman yazar. 

Karşı cinsin cazibesini fark eden çocuk yürek, gül kokulu uçuk 
pembe kâğıtlara; kimi, kimseye göstermemeye kararlı olduğu 
özel defterlere, kimi papirüslere, kimi dergilere, gazetelere, 
yayınevlerine; kimi nehirlere, dalgalara, bulutlara; kimi de 
taşlara, kayalara yazar. 

Kimi kâinatı kuşatan engin gönlüyle, kimi dünyayı titreten 
kaplan yüreğiyle, kimi kutsal kanıyla, kimi de ayaklarıyla ismini 
tarihe yazar; kimi de yazdıklarıyla. Kimi şan ve şerefle yazar 
kendini tarihe kimi de yıkım ve kanla. Kimi ulusunu, soyunu 
ezilmekten, yok olmaktan korumak ve kurtarmak için; kimi de 
diğerlerini yok ederek ırkını dünyaya hükümran kılmak için 
tarih yazar.  

Kimi, gerçekten kamu düzenini korumak, kimi kendi 
üstünlüğünü kanıtlamak, kimi kendi ideolojini egemen kılmak, 
kimi de içine bulunduğu, belki de başına geçmeyi planladığı 
tezgâha yatırım yapmak için ceza yazar.  

Sıradanlığı kanıtlamak için yola çıktık, sıradan olmayanları 
sayıyoruz. Çelişki mi? Hayır. Soyut yazmanın çokluğu 
sebebiyle sıradan, ama değeri olan yazmanın nadir olduğu için 
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özel olduğu gerçeğine ulaştık. Öyleyse, özel olanlardan birine; 
yazanı “yazar” yapana yönelelim. 

Özelliği olan yazıları kim yazar, neden yazar, “yazar” kimdir, 
nasıl yazar, kime yazar? Önce bir bilene soralım; bakalım, 
gerçek bir yazar, yazmak üstüne neler yazar? 

… 

Şuur ırmağını şişeye doldurmak, çamurunu süzmek, 
berrak ve ışıltılı sunmak çağdaşlarına. Ama bu ırmak 
yalnız kelimelerde şakıyan ses değil ki. Aksettirdiği 
göğü, kucakladığı karanlığı bardağa boşaltabilir 
misin? Sonra kimin için?  

... 

Mazi dalgalar altında kalan bir şehir, efsane öyle 
diyor. Breton’lar ummanın derinliklerine gömülü bir 
şehirden sözederlermiş. Balıkçılar denizden çan sesleri 
yükseldiğini duyarlarmış. Benim içimde de böyle bir 
şehir var diyor Renan. Ama yarım asır uzaktan gelen o 
sesleri vuzuhla aksettirmiyor. Hiç kimse maziyi 
değiştirmeden anlatamaz, Renan’a göre. Anlattığı 
içindeki dünyadır, yaşadığı dünya değil. Goethe bunun 
için hatıralarına “Şiir ve Hakikat’ adını vermiş. Çıplak, 
kaskatı, kiri pası ile realite kimi ilgilendirir? Günler 
uzayıp giden kayalar. Kıracaksın onları, yontacaksın, 
heykelleştireceksin. Gerçek her günkü tatsız hikaye, 
herkesin yaşadığı, hiç kimsenin yaşamaktan 
hoşlanmadığı komedya veya herkesinkinden başka 
tarafları olan görülmemiş, az görülmüş bir trajedi. 
Temerküz kamplarının faciaları kaç bin tecessüsü 
kamçıladı? Okuyucu Romeo’nun Werther’in 
acılarından hoşlanır. Acı deyince, parlak olacak, asil 
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olacak. İçindeki dünya dışardaki dünyanın suya 
vurmuş aksi. 

... 

Olemp’e tırmanan adam yarı yolda kaldı. Cinler çelme 
taktılar. Yılanlar kesti yolunu. Olemp’e giden adam 
başını göklere kaldırdı. Sevdikleri oradaydılar. 
Musa’nın gözlerini kamaştıran ışık onun gözlerini kör 
etti. Olemp’e yalnız gidilmez. Yoldaş gerek. Senin 
yoldaşın korkuların, acıların, utançların. Olemp’e 
yalnız gidilmez. Kervanla çıkılır yola. Bin çıkılır, bir 
varılır. Bir çıkılıp bir varılmaz. Olemp’e çıkan adam 
soluk soluğa durdu. İki çocuk taşıyordu sırtında. Onları 
yavaşça toprağa bıraktı. Ve dedi, işte Olemp. Çocuklar 
kahkaha ile güldüler. Sırtını çevirdiler ona, ve 
kartalların sofrasından artan kemiklerle oynamaya 
başladılar. Yukardan rebab sesleri geliyordu. Destanını 
okuyordu Homer. Olemp’e giden adam burada 
gömülüdür, bir türbede değil, bir gönülde değil, bir 
sayfada. Bir sonbahar yaprağında. Olemp’e giden 
adam.. Böyle bir adam yok, olsa tanımaz mıydınız!  

... 

[ Cemil Meriç, Jurnal - 1; İletişim Yayınları 1992) ] 

Yazmayı, yazar olmayı düşünmek, düşlemek. Bu satırları 
okuduktan sonra mı? Bu sancıya katlanmaya, bu çileye 
çekmeye mi aday olmak? Hem de asla böyle yazamayacağını 
bile bile? 

Çekici; çünkü ucunda kimi için alkış var, ün var, san var, 
saltanat var, itibar var, şan var, şöhret var; kimi için ekmek 
var, geçim var; kimi için gömülü kemiklerini artırma şevki var; 
kimi için de hayırla anılma, hayra vesile olma ümidi var.  
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Söyleyecek, anlatacak, bildirecek bir şeyleri olanların en 
azından bir kısmı, doymak bilmez bir bilgi açlığı, merak 
çılgınlığı içinde olsalar gerektir. Böyle bir açlık olmasaydı dışa 
vurmaya zorlayacak birikim de olmazdı. Yazma ihtiyacı belki 
bilgisini, düşüncelerini ve hislerini paylaşma, belki de çok 
okumanın getirdiği yalnızlığı azaltmaya çalışma arzusu. 
Böylece yazmak, ihtiyaç sınırlarını hızla aşıp; tutku, sabit fikir, 
hatta hırs haline gelebilir. Bu basınçlı tencerenin emniyet 
süpabı yazmak. Böyleleri için hayat, Tantalos işkencesiyle 
Prometeus kompleksi arasında gidip gelen; dursuz, duraksız, 
dinlenmesiz, eğlencesiz bir dağlar gibi dalgalar çizgisi. 

Gizemli; çünkü bu hem sıradan hem çekici eylem’e 
niyetlenenin, başlamadan önce cevabını bulmak zorunda 
olduğu bir yığın soru var. İşte bir-ikisi: 

Bir yazarı okunur, okunabilir yapan nedir? Okuyanı mıknatıs 
gibi, girdap gibi, hatta bataklık gibi içine çeken, bir kere 
başlayınca bırakmasına izin vermeyen, alıp alıp bir yerlere 
götüren, ayaklarını yerden kesen, yer çekiminden soyutlayan 
nedir? 

Bu soruların yanıtlarını bulan, artık yazar’dır, yazabilir. Bu 
yanıtlar başarıyı da getirir mi? Belki; ama garanti etmez. 
Çünkü her ürün gibi yazı’nın da değerini üreticinin değil 
tüketicinin beğenileri ve değer ölçüleri belirler. 

Ama artık okumuyoruz ki; seyretmek bize fazlasıyla yetiyor, 
bütün bilme ve bilgilenme ihtiyaçlarımızı karşılıyor. O kadar ki, 
artık böyle ihtiyaçlarımız bile yok. Bizi bilgilendirme görevini 
üstlenen ‘gönüllü’ler bütün ihtiyaçlarımız gibi, bilgi ihtiyacımızı 
da belirleyip çok güzel, çok etkileyici ve kalıcı bir şekilde bize 
sunuyor.  

Önce sevenler öldü, sonra şair ve şiir; 
Güzellik sevdasına değdi çirkin nazarı. 
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Unutulup giderken şiir güfteler bir bir, 
Tekerleme düzüyor şarkı sözü yazarı. 

Bu katı gerçek karşısında nehirler kurumalı, ışık ve ışıltı 
sevdalısı kristal fanuslar kırılmalı, dalgalı denizler durulmalı 
mı? Öyle ya, marifet iltifata tâbi, müşterisiz mal zayi değil 
miydi? 

Hayır, ne nehirler kuruyacak, ne de denizler durulacak. Yeter 
ki o kristal fanusun kendi iç ışığı olan ümit; elbet bir gün, bir 
yerlerde bir okuyanın bulunacağı ümidi sönmesin, 
yaşatılabilsin. Velev ki bir tek kişi de olsa. 
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Uyuşum Ve Ayrışım 

Geçenlerde bir e-mektup aldım. Ünlü bir gazetecinin imzasını 

taşıyan bir yazı, görkemli doğa fotoğraflarıyla desteklenerek 

bir slayt görüntüsü oluşturulmuş. İçinde belirli hiçbir insan 

figürü olmayan fotoğraflar o kadar güzel ve etkileyici ki, böyle 

bir görüntünün bir yerlerinde bulunma özlemiyle, kaskatı bir 

yalnızlığın ürküntüsü arasında karışık duygulara kapılıyor 

gören. 

“Ruh Buluşması” adını taşıyan yazı da fotoğraflar kadar 

etkileyici. Meksika’daki bir arkeoloji gezisinde Avrupalı 

turistlerin, kendilerine rehberlik yapan yerlilerde gördükleri 

bir davranışı anlatarak başlıyor. İnka’ların torunları oldukları 

belirtilen yerliler bir süre yürüdükten sonra, bir süre de 

oturup beklemektedir. Bunun sebebi sorulduğunda verdikleri 

cevap oldukça ilgi çekici, yazara göre de çok güzel: Bedenleri 

hızlı yürüdüğü için geride kalan ruhlarını beklemişlerdir.  

Yazar bu “güzellik”ten yola çıkarak günümüzün en önemli 

problemlerinden birini teşhis ediyor ve çözüm üretip öneriyor: 

Bu cevabın, “niye mutlu olamıyoruz?” ve ‘niye’ ile başlayan 

buna benzer soruların da cevabı olduğunu; “bu aptal hayatın 

içinde çok hızlı yol aldığımız” için ruhlarımızın bizden gerilerde 

kaldığını söylüyor. Ayrıca utanıyor mu, öğünüyor mu belli 

olmayan bir tonla “ten uyuşması kadar ruh uyuşmasının da 

önemine inandığını” belirtiyor. Tabii sorun teşhis edilince 

tedavi kolay: “Freni patlamış bir kamyon gibi yaşamayalım, 

biraz mola verelim ki ruhlarımız bize yetişsin” diyor. 
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İnsanın yalnız bedenden ibaret olamayacağını, beş duyusuyla 

algılanması mümkün olmayan bir “eş-varlığının” daha olması 

gerektiğini ve arkasından bunun adının “ruh” olduğunu 

farketmesi ne kadar güzel bir şey. Yoksa bu ‘güzel bulma’ 

hükmünün başına ‘eğer bilmiyorsa’ şeklinde bir ön-şart mı 

eklemeliydik? Varsın birileri onun fizik dünyasına ait bir 

kavram olmadığına göre fizik ölçüleriyle tanımlanmasının, 

ölçülüp biçilmesinin, kısacası matematik bir bilişle 

bilinmesinin mümkün olmadığını bile bile tanımlamaya, 

kalıplamaya, anlatmaya çalışsın. Kişilikle davranış arasındaki 

sağlam ilişkiyi fark edince, varsın ruh’u kişilikte görmeye; 

davranışlardan yola çıkarak onu yakalamaya, madde 

dünyasına indirgemeye, hükmetmeye kalkışsın. Varsın onu 

diğer fizik-ötesi kavramlarla, akılla, bilinçle, hayalle 

bağdaştırmaya, özdeşleştirmeye çabalasın. Bunların önemi 

ikinci derecede. Birinci derecede önemli olan onu fark etmek, 

varlığını kabul etmek.  

Çünkü böyle bir kabul, ister istemez ruhu ve neticede 

kendisini doğru anlamaya, eğer tarafsız olabilirse gerçeği 

bulmaya götürecektir. Nasıl bir tarafsızlıktan söz ediyoruz? 

Varlığı ikiye ayırmadık mı, beden ve ruh olarak. İşte bu iki 

“taraf” arasında bir tarafsızlık olmalı ki, önce gerçek ortaya 

çıksın, sonra da bu iki taraf arasında gerçek bir uyum 

oluşturulabilsin.  

‘Ruh Buluşması’ ifadesinin, ruhlar arasında değil, bedenle ruh 

arasında veya daha kolay anlaşılabilir bir yaklaşımla, insanla 

kendi ruhu arasında bir buluşmaya işaret ettiği açık. Bunun 

arkasında da insanın ruhundan ayrıldığı, uzaklaştığı varsayımı 
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yer alıyor. Unutmak, uzaklaşmak bir yana, insanın kendi 

ruhundan ayrılmasının mümkün olup olmadığını anlamayı, 

buna karar vermek için de ruh’un gerçeği konusunun 

ayrıntılarına inmeyi erbabına bırakalım. İnsanın kendine, 

kendi ruhuna yabancılaşması veya onunla bütünleşmesi 

kadar, ruhlar arasındaki yakınlaşma ve uzaklaşma da önemli 

değil mi? Belki de, ruhlar arasındaki ayrışmayı anlamak, ruh 

beden ayrışmasının sebebini bulmamıza yardımcı olabilir. 

Bu alandaki görüşler arasında bir hayli uyuşmazlık ve 

tereddütler var. Acaba deniyor, insan ilişkilerinde aslolan 

çatışmadır da, bağdaşma istisnai duruma mı aittir, yoksa 

bunun tersi mi doğrudur? 

Herkesin kendine göre bir tasavvur dünyası var. Tasavvurun 

temellerini şaşmaz doğrular oluşturur. Bu temelin üstünde 

başka doğrular, onların üzerinde daha başkaları ve diğerleri 

vardır. 'Kesinlik', derinlikle bağlantılı; bina yükseldikçe 

doğruluğun kesinliği zayıflıyor. Tabii bu bir kural değil, bir 

genelleme. Sayıları az da olsa hiçbir şaşmaz doğrusu olmayan 

uyur-gezerler de, hiçbir tartışılabilir doğrusu olmayan 

ahmaklar da bulunabilir.  

Şaşmaz olduğu için temel, temel olduğu için de şaşmaz 

nitelikte bir doğrunun çekilip çıkarılması değil, yerinden 

oynatılması bile bütün düşünce dünyasını sallayacak; 

çatlaklara; taşlar, duvarlar, kirişler ve sütunlar arasında 

ayrışmalara; hatta çok zorlanırsa önlenemez yıkımlara sebep 

olacaktır. Böyle bir tehlike göze alınamayacağına göre şaşmaz 

doğruların ne pahasına olursa olsun savunulması da şaşmaz 
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bir doğrudur. Yoksa ne tasavvur'un ne de düşünmek gibi yüce 

bir nimetin farkında olmanın anlamı kalır.  

Nedense hemen herkes, çatışma başladığında, saldırıyı 

genellikle karşı tarafın en temel doğrularına yöneltiyor. En 

sağlam bilinen yerlere vuruluyor, vurmaya çalışılıyor ki, 

vuruşun etkisi en yüksek derecede olsun. Tabii bu taktiğin 

zaafı da gene bizzat kendisi. En sağlam yer, yıkılması en zor 

olan yerdir. Hâlbuki işe zayıf noktalardan, yani üst katlardan 

başlansa belki de kazanma ihtimali daha yüksek olacak.  

Peki, ama amaç nedir, taktik anlaşıldı da, bu çatışmanın, 

savaşın sebebi, gayesi nedir? Nasıl bir “kazanma” dan söz 

ediyoruz? 

İnsanlar arasında meydana gelmiş ve gelecek olan hiçbir 

çatışma yoktur ki, sebebi ‘çıkar’ olmasın. ‘Çıkar’ denince ille de 

mal, mülk, servet gibi maddi değerler anlaşılmamalı. Sahip 

olmak, hükmetmek hatta dediğini kabul ettirmek bile ‘çıkar’ 

kapsamındadır. Üstün ve güçlü olmak, böyle görünmek, 

böylece kendine olan güvenini artırmaya çalışmak da. Galiba 

en sinsi, dolayısıyla en tehlikeli olanlar da, sahip olunanla 

olunmak istenenler arasındaki sonsuz boşlukta yer alan 

çıkarlar.  

Bir insan, hayatı çatışmadan ibaret, kendi bütün doğrularını 

da kutsal görüyorsa ondan nasıl bir insan ilişkisi bekleyebiliriz? 

Çatışma, kapışma ve savaş değil mi? Kendisi gibi 

düşünmeyenleri bulup bulup karşı görüşleri ve bunların 

sahiplerinin anlayışlarını, kişiliklerini, özgüvenlerini yok etmek; 

yok edilemiyorsa yıpratmak, hafifletmek; kısacası ya izale ya 



 

18 

 

de izole etmek. Fırsat bulduğu anda karşısındakinden bir 

şeyler koparmak. Onun iyi niyet gibi, saflık gibi, hatta bazı 

alanlardaki bilgi eksikliği gibi çeşitli zaaflarını bulup ne kadar 

küçük, ne kadar anlamsız ve değersiz olursa olsun, hemen bir 

şeyler koparmak, kendi çıkarına kullanmak.  

Neyse ki bu ekstrem türün sayısı pek fazla değil. Ama bunların 

zararı yalnız kendi yakın çevrelerine olmuyor. Zararlarını 

görmüş olsun veya olmasın, bunları görenler de, bunların 

ahlâkını benimsemeye ve onlar gibi yaşamaya niyetleri ve 

yetenekleri olmasa bile hayatı onlar gibi görmeye, onlar gibi 

algılamaya başlıyor. Bu algılama gerçek çıkarlar için olmasa 

da, günlük en basit ilişkilerde bile rekabete, çekişmeye dayalı, 

bu kavramlar üzerine kurulu davranış modellerinin 

gelişmesine ve yaygınlaşmasına yol açıyor. Olay ve kişi sayısı 

arttıkça kötülük sahası genişliyor. Hani derler ya, iyilik kalıcı, 

kötülük bulaşıcıdır.  

Sonuçta şu oluyor: aslında istisnai ve kötü durum olan ayrışma 

yaygınlaştıkça genelleşiyor ve kurallaşıyor. Asıl, doğru ve iyi 

olana da küçülmek ve neticede yok olmak kalıyor. Ondan 

sonra da oturup ‘niye hem kendimize hem biribirimize bu 

kadar yabancılaştık acaba?” diye kara kara düşünmeye 

başlıyoruz.  

Kendi kendimize, kendi varlığımıza ne kadar yabancılaşmışız 

ki; sorumuza cevap, sorunumuza çözüm bulmak için kendi 

kültürümüze bakmayı bile akıl (belki de buna tenezzül) 

edemiyoruz da tâ Dünyanın öbür ucundaki Meksikalara; 

coğrafi uzaklık kâfi gelmiyor, tarih olarak da uzaklara, ta 

İnka’lara kadar gitmeyi tercih ediyoruz.  
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Hâlbuki aslolanın çatışma ve ayrışma değil, uyuşma ve 

kaynaşma olduğunu fark etmek için okuryazar olmak bile 

gerekmiyor. Ormandaki yalnız adam Tarzan bile bu gerçeğin 

farkında. Şöyle başımızı kaldırıp sadece görebileceğimiz yere 

kadar bile bakmamız yeterli.  

O kadar çok sayıda, o kadar birbirine zıt varlık, o kadar 

muazzam bir uyum içinde varlıklarını sürdürüyor ki; gözü olup 

da görmemek, aklı olup da fark etmemek, idraki olup da 

anlamamak ve izanı olup da kabul etmemek mümkün değil. 

* 
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Divan 

Tıpkı “Osmanlıca” kelimesi gibi, Edebiyat’ın önüne getirilen 
"Divan” kelimesini de bir türlü benimseyemedim. Bu 
kelimenin ilk çağrışımı edebiyat değil “sedir” olur genellikle, 
gibime gelir hep. Belki de çocukluk yıllarımda, ilk duyduğum 
zamanlarda “sedir üstünde yazılan veya okunan” edebiyat gibi 
çocukça birşeyler kurmuş, hayal etmişimdir, bilemiyorum. 

Ama sonraki yıllarda da, bu tarzda ve bu dönemde yazanların, 
yazdıklarını bir araya getirmek için genellikle adına ‘divan’ 
denilen bir kitap formatı kullandıkları için bu ismin verildiğini 
öğrendikten sonra da bu tedirginliğim geçmedi, etkisinden 
kurtulamadım. Türk Edebiyatı denince Orhun kitabelerinden 
Orhan Veliye kadar Türklerin ürettiği her türlü edebiyat 
ürününü anlıyorum. Ama bunun safhalarına “Servet-i Fünun 
Edebiyatı”, “Edebiyat-ı Cedide” gibi isimler verilmesi bile beni 
rahatsız ediyor. Sanki bu safhalar bir öncekinden doğmamış 
ve bir sonrakine yön vermemiş de “kendiliğinden” başlamış ve 
bitmiş birer “müstakil edebiyat”mış gibi. 

Aynı şekilde Türk Edebiyatının, “Divan Edebiyatı” ve “Halk 
Edebiyatı” şeklinde ikiye ayrılmasını da anlamakta 
zorlanıyorum. Sanki biri birinden ayrı, biri birinden soyut, 
habersiz, biri biriyle hiçbir ilişkisi, etkileşimi olmamış iki ayrı 
ulusun sanatlarından bahsediliyormuş gibime geliyor. “Divan 
tarzı”, “Ozan tarzı” eh, doğru olabilir, doğru anlaşılabilir. 
“Divan tarzı, üslûbu, formları, temaları” hatta bir ölçüde 
“Divan Dili”ne bile itiraz edemem. Ama bütün bu ayırıcı 
özelliklere rağmen “Divan Edebiyatı”; hayır, olmuyor.  

Belki de bu nitelemeyi ayırma ve soyutlama olarak görüyor, 
algılıyorum. Bunu, “bu benim edebiyatım, bu benim kültürüm, 
kültür adına, medeniyet adına, güzellik adına sahip olduğum 
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değerlerin kökleri, damarları burada” şeklinde haklı bir 
sahiplenme ve iftihar duygusunu engellediğini, böyle 
düşünmeye hakkım olmadığını ima ettiği için 
kabullenemiyorum. Oysa “Türk Edebiyatı” dediğim zaman ne 
övüncümün, ne sevincimin ne de kıvancımın önünde hiçbir 
sorun, hiçbir engel, hiçbir pürüz kalmıyor. 

Milletler kültürleriyle vardır, kültürleriyle var olur, ayakta 
durur. Binaları, kurumları, fabrikaları, tezgâhları, 
kütüphaneleri, hatta okulları yıkıp, devirip yerlerine yenilerini 
kurabilir, bütün bunları belki bir insan ömrü kadar kısa bir 
süreye de sığdırabilirsiniz. Ama kültür, kısa sürede 
oluşabilecek bir değer değildir, bin yıllar ister. Kültürün 
görülür ürünleri insan eseridir ve bir insan ömründen daha 
kısa bir zamanda oluşturulur ve ortaya çıkar. Ama 

Tüllenen mağribi akşamları sarsam da yarana 
Gene bir şey yapabildim diyemem hatırana 

gibi bir şah-beytin ortaya çıkabilmesini sağlayan işte o bin-
yılların birikimi olan kültürdür. 

Teknolojiyi ithal edebilirsiniz. Ama onu kendinize mal 
edebilmeniz bile belirli bir kültür alt yapısıyla mümkündür. 
Sanat ise ne ithali, ne de ihracı mümkün olmayan bir kültür 
değeridir.  

Kaldı ki teknoloji de ancak müsait kültür ortamlarında 
oluşabilir, gelişebilir. Teknoloji üretme kültürü olmadığı halde 
ithal yerlerde ise tüketme kültürü “kendiliğinden” ve 
inanılmayacak, teorileri alt üst edecek bir hızla oluşuyor ve 
gelişiyor. Görüyoruz, yaşıyoruz.  

Kültürün yenisinin kurulmasında en azından süre bakımından 
var olan zorluk, yıkılması, devrilmesi, önünün kesilmesi 
yönünde ne yazık ki pek etkili değil. Demek ki yapmakla 
yıkmak arasındaki fark, her konu gibi kültür için de geçerli. 
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Öyle olmasaydı, sonraki neslin kendisinden kopuşunun acısını, 
daha güzeli olamayacak mükemmellikte ifade eden 

Melâli anlamayan nesle aşina değiliz 

cümlesini, daha üzerinden çeyrek yüzyıl geçmeden komedi 
malzemesine çeviremezdik.  

Dil. Evet en önemli sorunlardan biri dil. Ne için sorun? Kendi 
kültürümüzü, yani kendimizi anlamak için tabii. Ama bu 
sorunu görüşümüz, algılayışımız, yorumlayışımız ve 
sunuşumuz bile başlı başına bir kültür sorunu, bir kültür 
karmaşası. Sanki atalarımızın dili anlaşılmayacak kadar zor, 
karmaşık; anlamaya değmeyecek kadar değersiz ve 
önemsizmiş de bu yüzden terk etmişiz, geçmişimize bu 
yüzden arkamızı dönmüşüz, üstelik onlardan bu sayede çok, 
çok, ama pek çok “ileri” lere ulaşmışız gibi.  

- Dil ve düşünce daima karşılıklı etkileşim içindedir. Biri birini 
destekleyerek ve sınırlandırarak, iyi veya kötü yönde, hem 
geliştirir, hem de biçimlendirir. 

- Dil, yaşayan bir organizmadır. Düzgün bakılır, beslenirse 
büyür, gelişir, serpilir, gürleşir, yeni dallar, yapraklar ve 
meyveler verir; aksi halde yozlaşır. Ama kökünden kesilip terk 
edilen, kendi haline bırakılan bir ağaç ancak (afedersiniz) 
“picine” filizler verebilir. 

- Bu organik gelişim, “eski görünüşünden uzaklaşma” yı da 
beraberinde getirir. Acaba kaç ulus var yeryüzünde, üç beş 
kuşak önceki atalarının dilini birebir, aynen konuşan?. Şekspir 
kaç yaşında? Ama benim diyen İngilizce uzmanı onun 
sonelerini aslından okuyup anlayamıyor. 

Evet, İngilizler Şekspir’i orijinalinden okuyamıyor ama bu 
gerçekten büyük sanat adamıyla aynı soydan olmak onlara 
ahmakça bir utanç değil, haklı bir kıvanç veriyor. Çünkü onlar 
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asıl utanılması gerekenin, kendi soyunmak utanmak olduğunu 
bilecek olgunlukta bir kültüre sahip. 

Hayır, amacım el-âleme methiye düzmek değil. Benim 
kültürümde binlerce Şekspir var. Ama bir ulusun “eğitim” gibi 
en hayati ihtiyacını karşılamak için var olan bir kurumun 
başındaki birinin; medyanın, yani bütün milletin karşısına 
geçip, meydan savaşı kazanmış bir cihangir edasıyla, 
okullardan Divan Edebiyatını kaldırdığını söylemesi beni tek 
kelimeyle dehşete düşürdü. O kadar ki daha ötesini düşünme 
imkânım kalmadı.  

Kendimi cami kapısına bırakılmış bir çocuk, veya bütün soyu 
imha edilmiş bir kılıç artığı gibi görmeye, hissetmeye 
başladım. Bazı zihniyetlerin, bu yüzden beni soyumdan, 
geçmişimden, köklerimden nefret ve tiksinti duymaya 
zorladıklarını zannetmeye başladım. Belki böyle bir komplekse 
kapılmamda şu dizelerin de etkisi olmuştur, bilemiyorum: 

Bırak beni haykırayım;! Susarsam sen matem et! 
Unutma ki, şairleri haykırmayan bir millet 
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. 

Ama kesin bildiğim, emin olduğum bir şey var: böyle dehşet 
sahneleri bile beni sevdamdan vazgeçiremeyecek. Şu 
muhteşem dizelerle ifade edilen görüşe, ümide; hayal bile 
olsa candan, yürekten katılıyorum: 

Eslâf kapıldıkça güzelden güzele 
Fer vermiş o neşve’yle gazelden gazele 
Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadîm 
Bir meş’aledir devredilir elden ele 

* 
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Popüler Felsefe 

“Felsefeden daha çekilmez bir şey varsa o da amatör 

felsefedir” diye, ortalıkta mebzul miktarda dolaşan hayat, 

mutluluk, dostluk, sevgi vs konulu duvar yazılarının varlığına 

alışmaya çalışırken bir de popüler felsefe çıktı. “Amatörle 

popülerin ne farkı var?” derseniz; amatör olanların hoş 

görülebilir, en azından affedilebilir bir yanı var: bunlarda ne 

maddi bir çıkar beklentisi, ne de belirgin bir kandırma, 

sömürme amacı var. Ne yapsın garip; ilk kendisi düşünmüş, 

bulmuş, bunları daha önce kimse akıl edememiş zannediyor. 

Belki de, büyük bir ihtimalle, bir yerlerde görmüş, beğenmiş, 

etkilenmiştir. Ya çata pata tercüme ya da kendine göre eğip 

bükerek, çoğu zaman da bire bir kopyala-yapıştır yaparak, 

sanki o gördüğü, bulduğu yeri kimse göremez, bulamaz, 

bilemez, yaptığı sahtekârlığı kimse fark edemezmiş gibi altına 

imzasını atıp yayınlıyor. Önünde internet denilen kocaman 

duvar, elinin altında da bir klavye olduğu sürece, döktür 

babam döktür. Kim okumuş, kim beğenmiş, kim ne tepki 

vermiş umurunda bile değil; aslında önemli de değil. Nasıl 

olsa, zekâ ve bilgi seviyesi daha aşağılarda olan birileri 

mutlaka çıkar, “vay be!” der. Bir de altına rica maskesi 

takılmış, tehditle karışık bir “herkese dağıtılsın” talimatı 

ekledin mi, gelsin yıkılmaz şöhret, gelsin dinmez alkışlar, 

gelsin kırılamaz reyting rekorları.  

Popüler felsefe ise öyle değil, bu tamamen profesyonellerin 

elinden çıkıyor. Felsefe profesyonelleri değil bunlar, 

bezirgânlık profesyonelleri. Felsefe üretiyor, felsefe satıyorlar. 
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Felsefeye kim mi para verir? Gerçek felsefeye kimse vermez 

tabii; baştan demedik mi: popüler felsefe bu. 

Profesyonel olmak için öncelikle, ya akademik bir titriniz ya da 

“bulunmazlık” anlamı taşıyan bir unvanınız olacak; “ünlü 

gazeteci”, “ünlü sanatçı”, “ünlü şu veya bu” gibi. Burada 

anahtar kelime: “ünlü”; arkasından gelen, yani “neci” 

olduğunuz önemli değil. Üstelik bu “neci” yi ispatlamak 

zorunda da değilsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız “araştırmacı 

yazar” dersiniz. Bu meslek bildiğiniz gibi artık toplumun 

yükselen değeri. “Araştırmadan yazılır mı, yazar olunabilir mi, 

yazar kime derler, okur-yazar olmak yazar olmanın yeterlik 

şartı mıdır?” gibi sorularla kendinizi yormayın; bunlar çağın 

gerisinde kaldı artık. 

“Ünlü” sıfatını ise kesinlikle dert etmeyin; ününüzü şöyle veya 

böyle kanıtlamanız gerekmiyor. Tek ihtiyacınız birilerinin bunu 

onaylaması, yani sizi böyle tanıtması. Çünkü ünlü kabul edilip 

de sunuldunuz mu, artık hiçbir babayiğit ortaya çıkıp da “ne 

ünü yahu, ben duymadım” diyemez, bunu diyecek cesareti 

asla bulamaz. Duymamışsa kendi ayıbıdır, açık edebilir mi? 

Tabii, önceden şöyle veya böyle, bir şekilde, küçük de olsa bir 

ününüz varsa başarınız katlanacaktır. 

Akademik titrin kazanılma sürecine girmeyelim, yoksa konu 

dağılacak.  

Gelelim “ünlü” sıfatının ön şartına. Öyle ya, her isteyene 

verilecek değil ya; elbette bir takım kuralları olacak. 

Uygulaması size zor gelebilir ama bunun teorisi çok basit: 
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önlerine para eder malzeme koymanız lâzım. O kokuyu 

aldıkları anda ünlüsünüz demektir. 

“Para eder malzeme” öncelikle popüler olmak zorunda. 

Neticede satılacak değil mi? Öyleyse beğenilmesi lâzım. 

Beğenilmesi halkın, yani geniş insan kitlelerinin, çok sayıda 

insanın tutmasına bağlı değil mi? Öyleyse kaliteyi mümkün 

olduğu kadar aşağıda tutacaksınız ki, mümkün olduğu kadar 

çok sayıda insana hitap edebilsin. Tabii, bu durum felsefeye 

mahsus değil; felsefe sadece bir örnek. Ama uç bir örnek. “Her 

şey aşağıya çekilir de, felsefe de çekilir mi?” demeyin, 

çekiliyor, çekilebiliyor işte. Halk’a indirgemediğimiz ne kaldı 

ki? 

Galiba en iyisi bir örnekle anlatmaya çalışmak.  

Bakın, Sayın PAB (profesyonel akademik bezirgân; ne yapalım, 

biz de modaya uyduk ve sözü kısa tutmak adına bir kısaltma 

türettik işte) ne yapıyor, daha doğrusu işini nasıl yapıyor 

(kitabında anlattığına göre): 

Karşısında bir grup “katılımcı” var. Akademik dilde buna 

“denek” denir ama alan popülarite olunca adı katılımcı oluyor. 

PAB onlara sürekli sorular soruyor ve bu sorulara aldığı 

cevaplarla, doğrudan bildirmek yerine gerçeği katılımcılara 

buldurmuş oluyor.  

Öncelikle şunu belirtelim, “bu sorular sorarak gerçeği 

buldurma” yöntemi, bilmeyenlerde PAB için fazladan bir 

hayranlık uyandırabilir ama çok eski bir yöntemdir. Bunu antik 

yunan filozoflarından Sokrat kullanmıştır. Sokrat, bilgi’nin 

insanda doğuştan var olduğu, ama yapısı gereği örtülü 
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durumda olduğu, bilinçli bilgiye dönüşmesi için sadece 

hatırlatılmasının yeterli olduğu yolunda bir epistemoloji 

görüşüne sahipti. Okuma yazması olmayan bir köleyi karşısına 

alır, sorular sorarak ona problemler çözdürürdü. 

Bizim PAB da bu yöntemi kullanıyor, mesajını doğrudan 

vermek yerine sorular sorarak gerçeği katılımcıların kendi 

kendilerine bulmalarını daha doğrusu öyle sanmalarını 

sağlıyor. Böylece okuyucuya da yüksek bir güvenirlik seviyesi 

sunuyor. Çünkü aynı sorulara okuyucuların verecekleri 

cevaplar da pek farklı olmayacaktır.  

İlk soru, vurucu, sarsıcı bir soru: “Ölümcül bir hastalığınız var 

mı?”. Olmadığı anlaşılınca ikinci çarpıcı soruya geçiyor: “Sizin 

ve herkesin başına kesinlikle gelecek olan nedir?” Tabii ki 

ölüm. (Bu cevap otomatik olarak geliyormuş.) Ve bu iki 

önermeden çıkarılan sonuç: Ölüm, ölümcül bir hastalıktır! 

Öncelikle mantıksal olarak çarpık bir hüküm, gramatikal olarak 

da bozuk bir ifade. Özneden yapılmış bir sıfat özneyi 

tanımlıyor. “Çiçek, çiçeksi bir bitkidir” der gibi. Ölümcül 

hastalık, ölüme sebep olan bir hastalık demek olduğuna göre, 

bunu cümlede yerine koyarsak “Ölüm, ölüme sebep olan bir 

hastalıktır” sonucuna ulaşırız. Ne kadar akademik değil mi? 

Sonra, ölüm neden bir hastalık olsun? Ölümün, ölümcül bir 

hastalık sonucu olmasıyla olmaması arasında temel bir fark 

yoktur. Tek fark kişinin ölüme “daha” yakın oluğunu bilmesi, 

daha doğrusu böyle düşünmesidir. Ama bu “daha” da 

tanımsız, tarifsiz ve ölçülemez bir niteliğe sahip. Hasta 
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olmasaydı ne zaman öleceği bellimiydi ki, şimdi “daha” yakın 

oluyor? 

Bu dehşet buluşun arkasından ölümün vaktinin bilinmezliği 

ekseninde bir dizi soru geliyor. Katılımcılar önce kendi 

ölümleri, sonra da bir yakınlarının ölümü üzerinde 

düşünmeye, bunu hayal etmeye çağrılıyor.  

Zavallı katılımcılar! Ne bilsinler bunun adının “tefekkür-ü 

mevt”, (ölümü yoğun bir şekilde düşünme) olduğunu, 

nereden tahmin etsinler tasavvuf âleminde “nefis terbiyesi” 

başlığı altında yüzyıllardır uygulana geldiğini. PAB da bunu 

bilmiyor, kendisi akletmiş, icat etmiş olamaz mı? Mümkündür 

ama oldukça da muhaldir. Çünkü aynı yöntemi kullanıyor, 

düşünme süresince katılımcılardan gözlerini yummalarını 

istiyor. 

Bütün bu akademik felsefelerden çıkarılan asıl sonuca gelince; 

işin en çarpıcı yanı belki burası: mademki ölüm var, birbirimizi, 

özellikle yakınlarımızı, sevdiklerimizi kırmayalım, üzmeyelim.  

Ölüm insanın başına gelecek en kötü olay mıdır? Ölünce her 

şey bitecek, ölen kesin anlamıyla yok mu olacaktır ki, ölüm en 

kötü olay olsun? 

Birilerini kırmamak, üzmemek için tek veya en önemli sebep 

bizim veya onların ani bir ölüm ihtimaliyle her zaman karşı 

karşıya olduğumuz gerçeği midir? Veya ölüm ihtimaliyle her 

zaman karşı karşıya olduğumuz gerçeğinin bize vereceği tek 

düşünce, tek endişe birilerini kırmamak, üzmemek mi 

olmalıdır; bu yeterli midir? 
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Başka bir yönden bakarsak, kırmanın, üzmenin gönül yıkmanın 

tek müeyyidesi, kırılan, üzülen kimsenin ölmesi halinde 

duyulacak olan pişmanlık, vicdan azabı mıdır? Eğer öyleyse 

koca Yunus Emre niye şöyle diyor? 

Gönül Çalabın tahtı 
Çalap gönüle baktı 
İki cihan bedbahtı 
Kim gönül yıktı ise … 

Yoksa asıl korkulması gereken ölümün kendisi değil de, 

ölümden sonraki hayat mıdır? Orada verilecek hesap mı daha 

önemlidir, o hesabın ancak çok küçük bir kısmı olabilecek 

nitelikteki birilerini kırmış, üzmüş olmak mı?  

Ne dersiniz; koskoca profesör yanılmıyor da yoksa “iki cihan” 

kavramını da, ölümden sonraki hayatı da, hesabı da 

kültürümüzden, düşünce hayatımızdan tamamen çıkarıp attık 

mı acaba? Onun için mi bütün endişelerimiz, çabalarımız, 

koşuşturmalarımız, tek kelimeyle yaşayışımızın ekseni yalnız 

ve yalnız bu dünyaya, bu dünyadaki geçici hayata endeksli? 

Yoksa asıl amaç, insanlarının bilgisizliklerini kendi hesabına 

servete çevirmenin ötesinde; insanları gerçeklerden 

uzaklaştırıp bu çarpık dünya ve hayat görüşünü, anlayışını, 

tasavvurunu aşılamak olabilir mi? 

“Alan memnun, satan memnun; sana ne?” diyorsanız bu da 

doğru değil. Yalan alanların çokluğu satanların çokluğundan 

değil, tersine satanların sayısı alanlara göre artıyor. Satanlar 

art niyetten, alanlar da bilgisizlikten suçlu. Bildiği doğruyu 

söylemeyen de en az onlar kadar suçlu.  
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Şimdi de belki “bilmemek suç mudur?” diyeceksiniz. Hayır, 

bilgisizlik suç değildir belki ama mazeret kesinlikle değildir. 

Hiçbir hukuk sistemi bunu kabul etmez. Yani suç işleyen, 

kanunları çiğneyen birinin “bilmiyorum” mazeretine sığınması 

hiçbir yerde kabul edilmez. Kural basittir: Kanunları bilmemek 

mazeret değildir. İnsanların kendi kafalarına göre yaptığı, 

yapmaktan çok bozmayı, çiğnemeyi ve özellikle değiştirmeyi 

çok sevdikleri kanunlar için geçerli olan bu temel kural, kâinatı 

yaratanın koyduğu şaşmaz, değişmez, bozulmaz kanunlar için 

geçerli olmayabilir mi? 

“Bilmiyordum” dememize izin verilir belki ama “neden 

öğrenmedin?” sorusuna kabul edilebilir bir cevap 

bulabileceğimiz çok şüpheli. Hele de bu kaynak bolluğu, 

öğrenme imkânı bolluğu içinde. 

Bir de “dünya meşgalesinden ahireti düşünmeye ne zaman 

kalıyor, ne de imkân” gibi saçma, söyleyeni bile 

kandıramayacak mazeretler var. İnsan kanunlarının genişliği, 

uyulması gereken kuralların çokluğu ve özellikle de 

karmaşıklığı böyle düşüncelere yol açıyor belki de. Oysa ilâhi 

kanunlar o kadar basit, kuralların sayısı o kadar sınırlı ve 

anlaşılması o kadar kolay ki, mükellefiyet yedi yaşında 

başlıyor. Yani yedi yaşındaki bir çocuğun kapasitesi, her şeyi 

bilip, anlayıp uygulamak için yeterli. Acaba kendimizden başka 

kimi kandırabileceğimizi sanıyoruz? 

* 
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Murabıt 

"Bağlama iki şeyi (bir bağlayıcı elemanla) biribirine 
birleştirme" anlamlarına gelen "rabt" kökünden türemiş bir 
kelime "murabıt". "Raptiye" kelimesi de aynı kökten geliyor. 
Dirlik ve düzen, güvenlik anlamına gelen "zabt-u rabt" 
deyiminde de aynen geçiyor bu kök kelime.  

"At bağlamak" (ribât-ül hayl) deyimindeki "ribât" kelimesi ise 
"savaş için beslenen, yetiştirilen atlar", "sınırda düşmana karşı 
nöbet tutmak" anlamlarında kullanılmış, bu işi yapanlara da 
"murabıt" denmiş. Savaş için atların hazır tutulması anlamıyla 
beraber, nöbet tutmayı ifade ediyor. Ribat, "ülkeyi 
düşmandan korumak için sınırlarda beklemek" şeklinde 
tanımlanmış. Sınır ise, düşman korkusunun olduğu, emin 
olunamayan her yer. Ribat ve murabıt birçok evrensel 
bildirimle övülmüş ve yüceltilmiş.  

Zamanla ribât, içinde at bulunsun bulunmasın, nöbet tutmak 
için oluşturulmuş mekânların ve buralarda yapılan görevin adı 
olmuş. Başlangıçta cihada hazır halde bulundurulan atların 
bağlandığı, ulakların binek değiştirdikleri ve konakladıkları 
yerlerin adıyken giderek kurumlaşmış ve devletin tehlikeli 
sınırlarındaki müstahkem yapılara dönüşmüş. Düşman 
topraklarında keşifte ve harekâtta bulunacak müfrezelerin de 
toplanma yerleri, tehlike zamanlarında çevredeki halk için 
sığınma yerleri olmuş. İhtiyaca göre şekillenen ribâtlar, sağlam 
bir savunma suru ile çevrelenmiş, içinde silah ve erzak 
deposu, ahırı, mücahitler için hücreleri, yüksekçe bir 
gözetleme ve işaret kulesini kapsayan müstahkem mevkiler 
olarak inşa edilmiş. Kimi zaman da, tahkim edilmiş ve bir 
gözetleme kulesi bulunan basit sınır karakolları halinde. Bir 
zamanlar sadece Maveraünnehir'de on binden fazla ribat 
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bulunduğu bilinmektedir. Açık deniz sahillerinde de çok sayıda 
ribât vardı. Filistin’den Mağrib'e kadar bütün Kuzey Afrika 
sahilleri boyunca birbirini görecek tarzda kuleleri olan ribâtlar 
bulunmaktaydı. Bu ribatlardaki ateş kuleleriyle Cebelitarık’tan 
İskenderiye'ye bir gece gibi kısa bir zamanda haber ulaştırmak 
mümkün oluyordu. Sicilya ve Malta gibi adalarda da ribâtlar 
vardı. Endülüs'te ise hem sahil şeridi hem de kara hududu 
boyunca ribâtlar kurulmuştu. 

Fiziksel mekân zamanla ve teknolojik gelişmelerle 
fonksiyonunu ve önemini yitirdi. Bir yandan ülkeler arası 
sınırlar artık eskisi gibi esnek ve değişken değil, daha katı ve 
keskin. Öte yandan teknoloji sınır falan tanımıyor. İşgaller de 
yalnız silah ve askerle değil, ekonomi ve kültürle yapılıyor. 
Buna göre görev de önemini yitirmiş olmuyor mu? 

Hayır, bu görev belki de eskiden olduğundan daha önemli 
şimdi. Çünkü sınır, düşmanın bulunduğu, bulunabileceği her 
yerdir. Etrafınıza, çevrenize bir bakın; korkmadan arkanızı 
dönebileceğiniz, kesin olarak "dost" diye nitelendirilebilecek 
olanları, tanıdıklarınızın sayısına oranlayın. Bu, "dost olmayan 
düşmandır" demek değil elbette. Ama unutmamak gerektir ki, 
içerdeki düşman dışarıdakinden çok daha tehlikelidir. Nasıl 
her dindar dininin görevlisiyse, her vatandaş da vatanının 
murabıtı olmalıdır. 

Ribât sorumluluğunun en büyüğü de kamu görevlerinde olsa 
gerektir. Sorumluluk bilincine sahip kamu görevlileri, 
bulundukları yeri her zaman bir ribât noktası bilmelidir. İşlerin 
gerektiği gibi yürümemesi, günden güne kötüye gitmesi; 
yorgunluğun, çilenin, yalnızlığın günden güne artıyor olması 
direnci azaltmamalı, tersine güçlendirmeli, bilemelidir. 
Unutulmamalıdır ki, herhangi bir ortamda onlarca ahlâksızın 
faaliyetini bir tek dürüst insan, sadece varlığıyla 
engelleyebilir.* 
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Sözdeki Ahenk 

Ahenk kısaca “uyum” demektir ve bir sistemi oluşturan zıt 

(veya en azından farklı) elemanlar arasındaki uyum anlamına 

gelir. Demek ki bir ahenkten söz edebilmek için: 

ortada bir’den fazla elemandan oluşan bir sistem, bir takım 

olması, 

bu elemanların biri birine zıt veya farklı özelliklerde olması ve 

buna rağmen beraberliklerinden bir ahenk meydana gelmesi 

gerekmektedir. Bu tarife göre: ahengin bir ön şartı da, ortada 

biri biriyle ahenkli olabilecek bir’den fazla eleman’ın 

bulunmasıdır. Bir tek elemanın meselâ “do” sesinin veya 

kırmızının tek başlarına güzelliklerinden söz edebiliriz belki 

ama ahenginden söz edemeyiz; bunların ancak diğer ses veya 

renklerle ahengi olabilir. 

Ahengin oluşabilmesi için elemanların cins bakımından aynı 

sınıfta olmaları, mizaclarının aynı olması, biri biriyle imtizac 

etmeye müsait olmaları da gerekir. Çünkü imtizac olmazsa 

ahenk değil çatışma doğar. Meselâ bir ses ile bir rengin 

ahenginden söz edemeyiz. Ses sesle, renk renkle, söz de sözle 

ahenkli olabilir ancak. Burada imtizacdan kasıt benzeşme 

değil; farklara rağmen, hatta farkları koruyarak uyuşmadır. 

Ahenk ayrıca, armoni, düzen, intibak ve tenasüb anlamlarına 

da gelmektedir. 

Zaten, “uyum” kelimesi de “ahenk” kavramını karşılamaktan 

acizdir. Her şeyden önce ahenkte bir güzellik söz konusudur 
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ve “uyum” için bu ön şart yoktur; her uyumlu güzel 

olmayabilir, güzel olmayan şeyler de biri biriyle uyumlu 

olabilir. Meselâ Türkçemizde bir ses uyumu olayı vardır 

(aslında bu Türkçeye mahsus değil, her dilde olan, olabilen bir 

dil olayıdır). Özetle, bir kelimeyi oluşturan öğelerin (hecelerin) 

kalınlık-incelik, yuvarlaklık-düzlük bakımlarından biri birine 

uymaları, bu uyumu sağlayabilmek için yerine göre şekil 

değiştirmeleri anlamına gelir (bu değişim en çok eklerde 

görülür). Bu tarifte de açıkça görüldüğü gibi burada uyum’dan 

kasıt benzeşmedir ve daha da önemlisi estetik bir maksat da 

içermez bu benzeşme; maksat sadece telaffuz kolaylığıdır.  

Söz ise, haberleşme maksadıyla ağızdan çıkan anlamlı ses 

öbeği anlamına gelir. Söz var oldukça gücü ve etkisi de var 

olmuş ve tarih boyunca insanlar her güç gibi sözün gücüne de 

talip olmuşlar, bu güce sahip olup kullanmanın yol ve 

yöntemlerini araştırmışlardır. Bu her kültürde böyledir. 

Nitekim eski Yunan’da bu iş sistemleştirilmiş, bilimleştirilmiş; 

hatta halkın sözle ikna edilip yönlendirilmesi, hatta 

kandırılması bir bakıma mubah sayılmıştır. Zamanımıza da 

uzayan bu bilimin adı demagoji, erbabının adı da 

demagog’dur. 

Söz’ün ahengi, söz’ün sese dönüşmesi, sesle ifade edilmesi 

halinde fark edilebilecek bir ahenktir. Bu, sözdeki ahenk 

derken bir ses ahenginden bahsediyoruz demektir. Söz yazıyla 

da ifade edilebilir. Bu durumda yazıyı sese dönüştürmedikçe, 

yani sesli olarak okumadıkça ahengini fark etmemiz pek de 

mümkün olmayacaktır.  
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Söz, bir müzik eserine alt yapı olarak kullanıldığında da bir 

ahenk kazanmış olur. Ama bu yapay, sonradan oluşturulmuş 

bir ahenktir. Nitekim aynı şarkı sözü farklı şekillerde 

bestelenebilir. Söz’ün asıl ahengi, kendi yapısından gelen 

ahenktir. Bazı kelimeler kendi içinde ahenkli, bazıları değildir; 

bazı kelimeler de tek başlarına ahenkli olsun olmasın, biri 

biriyle ahenkli olabilir; ama başka kelimelerle bir ahenk 

oluşturmazlar.  

Şüphesiz, sözün asıl değeri içerdiği hakikatten gelir. Ama bu 

hakikati taşıyan zarf konumundaki sesteki ahenk de hem 

anlaşılmasına, hem beğenilmesine hem de akılda tutulmasına 

katkı sağlamaktadır. 

Sözün ahenginin bir ilginç yanı da, fark edilmesi için öyle uzun 

boylu bilgi, beceri, tahsil, tecrübe gerektirmemesidir. Ahenk 

temelde bir güzellik olduğundan, güzele olan fıtrî ilgi burada 

da kendini göstermektedir. Manasını, kaynağını bilmediği, 

araştırıp öğrenmeye gerek görmediği, anlatılsa da anlamadığı, 

daha da önemlisi, önemsemediği halde sırf telaffuzundaki 

ahenk sebebiyle “aleyna”, “ilayda” gibi kelimeleri çocuklarına 

isim olarak verenlerin çokluğu bunun en belirgin delilidir. 

Kelimenin kendi yapısındaki ahenk, kelimeyi oluşturan heceler 

arasındaki ahenktir. Müzik, sesin incelik- kalınlık veya uzunluk-

kısalık gibi özellikleri üzerinde çalışarak kendi ahengini 

oluşturur. Kelimenin kendi yapısındaki ses özelliklerini ise 

değiştirme imkânı yoktur. Bu özelliklerin bu kelimede niye var 

olduğu veya olmadığı yolundaki açıklamalar ise tahminden 

öteye gidemez.  
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Sonuçta, sözün aslî, yani yapısındaki ahenk özelliklerini 

değiştiremeyiz ama bu ahengin kaynaklarını, sistematiğini 

öğrenip ahenkli, dolayısıyla etkili söz söyleme yol ve 

yöntemlerini öğrenip geliştirebiliriz.  

Heceler kelimelerin yapı taşlarıdır. Bir hece, bir hareketle 

ağızdan çıkan ses demektir. Tek heceli kelimeler dışında 

heceler anlamsızdır. Ancak birden fazla hece yan yana gelerek 

bir kelime oluşturduğu zaman söz anlam kazanır. Tabii, 

hecelerin kelime oluşturmaksızın tekrarlanması da anlamdan 

uzaktır.  

Hecelerin yapı taşları ise her biri ayrı bir harfle ifade edilebilen 

müstakil seslerdir. Sesli (ünlü) / sessiz (ünsüz) harf terimleri 

yanlıştır. Sesli olup olmayan, harf değil, sestir. Harfler, seslerin 

yazıyla ifadesi için kullanılan sembollerdir. İnsan ağzından 

çıkan, çıkarılabilen sesler üç aşağı beş yukarı her kültürde aynı 

olduğu halde bunları ifade eden sembollerin farklı oluşundan 

farklı alfabeler doğmuştur.  

Sesli harf, sessiz harf demeyeceksek sesli ses, sessiz ses mi 

diyeceğiz? Ne kadar çelişki gibi görünse de bu daha doğrudur. 

Çünkü bu iki tür ses’ten kastedilen, ses’in tek başına çıkarılıp 

çıkarılamadığıdır. Her dilde sesli, yani tek başına ağızdan 

çıkarılabilen ses sayısı diğerlerinden azdır; yani söz’ün yükünü 

taşıyan bunlardır. Diğerleri ise daha fazla anlam taşırlar. Bir 

kelimeyi kısaltmak istediğimizde önce seslileri çıkarmamız 

bundandır. 

Gene de bu konuyu “ün” kelimesine “şan, şöhret” anlamından 

ayrı, bir de “ses” anlamı yükleyerek, yani bu kelimeyi çift 
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anlamlı bir kelime kabul ederek “vokal” karşılığında “ünlü”, 

“konsonant” karşılığında da “ünsüz” diyerek basite 

indirgeyebiliriz. 

Hece, içinde bir tek ünlü bulunan ses öbeğidir. Bir hareketle 

ağızdan çıkması, içinde bir tek ünlü bulunmasındadır. Bir’den 

fazla sesten oluşan bir hecede seslerin sıralanması ünlü-

ünsüz, ünsüz-ünlü, ünsüz-ünlü-ünsüz, ünlü-ünsüz-ünsüz, 

ünsüz-ünlü-ünsüz-ünsüz gibi şekillerde olabilir.  

Ama bu sıralanışlar, yani bir hecedeki seslerin sıralanışı bir 

kelimenin kendi iç ahengini etkilemez. Bir kelimenin kendi iç 

ahengini oluşturan, yani kelimenin tek başına ahenkli olmasını 

sağlayan seslerin değil, hecelerin sıralanışıdır. Peki, heceler 

biri biriyle hangi özellikleriyle ahenk oluşturacak? Öyle ya, 

ahengin oluşması için farklı, ama bağdaşabilir özellikler 

olmalıydı.  

Bu özellikler birkaç çeşittir ve başta geleni uzunluk-kısalık 

özelliğidir. Birkaç kelimeyle örneklemeye çalışalım: 

derbeder: kısa-kısa-kısa  
berâber: kısa-uzun-kısa  
mârifet: uzun-kısa-kısa 
hidâyet: kısa-uzun-kısa  
rüveydâ: kısa-kısa-uzun 
sâkîyâ: uzun-uzun-uzun  

 

Uzun için bir çizgi (“-“), kısa için bir nokta (“.”) Kullanarak bu 

dizilişleri daha kısa yoldan ifade edebiliriz: 

derbeder: . . . 
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berâber: . - .  
mârifet: - . .  
hidâyet: . - .  
rüveydâ: . . -  
sâkîyâ: - - -  

Listedeki ilk ve son kelimeler heceleri uzunluk-kısalık 

bakımından aynı olduğundan yeknesak (monoton, tekdüze) 

bir ses tekrarından ibaret olduğu halde, diğerleri seslerdeki 

çeşitlilik sebebiyle kulağa ahenkli gelmektedir. 

Bir kelime içindeki hecelerin birbiriyle ahenk oluşturmasını 

sağlayan ikinci özellik hecelerin açık-kapalı olma özelliğidir. 

Açık hece: ünlüyle biten, kapalı hece de ünsüzle biten hece 

demektir. Açık heceleri nokta, kapalı heceleri çizgi ile 

göstererek şimdi de bu durumu örneklendirelim: 

kapkaranlık: - . - - 
göllerde: - - . 
alevden: . - - 
yüzünden: . - - 
yanmada: - . . 
elde: - . 

Görüldüğü gibi, açık heceler kısa, kapalı heceler uzun heceye 

karşılık gelmekte, biri birinin yerini tutmaktadır. 

Şimdi de kelimelerin değil de kelime gruplarının nasıl ahenkler 

oluşturduğunu görmeye çalışalım. 

 

Hay’dan gelen hû’ya gider 
- -  . - - .  . – 
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Burada “hû” ünlüyle bittiği, yani açık hece olduğu halde 

neden çizgi ile gösteriliyor? şeklinde bir soru akla gelebilir. 

Bunun sebebi “hû” hecesinin uzun hece olmasıdır. Uzunluk / 

kısalık, açık/kapalı oluştan önce gelir; yani bir hece uzunsa 

açık değil kapalı gibi işlem görür. 

çocuktan al haberi 
. - -  - . . . 
Âlet işler el öğünür 
- - - - - . . – 
Kılıç keser kol öğünür 
. - . - - . . – 
Ahmak oldur dünya için gam yer 
- -  - - - . . - -  - 
Kimse bilmez kim kazanır kim yer 
- -  - - - . . - -  - 

Meseleyi daha yakından görebilmek için bu sonuncuyu biraz 

farklı bir şekilde, çizelge halinde göstermeye çalışalım: 

Ahmak oldur dün ya için gam yer 
 - -- - - . . - - - 
 
Kimse bilmez kim kazanır kim yer 
 - . - - - . . - - - 

İkinci heceler dışında bütün hecelerin iki satırda aynı dizilişte 

olduğuna, yani üst satırda açık olan heceye karşılık gelen alt 

satırdaki hecenin de açık, kapalıysa kapalı olduğuna dikkat 

edelim.  

Aslında burada ikinci heceler de benzeşmektedir. Nasıl mı? 

Şöyle: 

Ah ma kol dur dünya için gam yer 
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 - .- - - . . - - - 

Kim Se bil mez kim kazanır kim yer 

 - . - - - . . - - - 

Ne yaptık? “ahmak oldur” ibaresini “ah-mak-ol-dur” değil de 

“ah-ma-kol-dur” şeklinde heceledik. Bunu yapabilir miyiz? 

Elbette yapabiliriz. Çünkü sözdeki ahengin oluşması için 

kelimelerin kesinkes birbirinden ayrı tutulması gibi bir 

zorunluluk yoktur. Tersine ibare (genellikle mısra) bir 

bütündür ve kelimeler arasında (gerekli olmadıkça) 

durulmadan, kelimeler birbirine eklenerek (ulanarak) okunur. 

“Ahmak oldur” ibaresini tek kelimeymiş gibi görürsek (ki 

okunuşu böyledir) hecelenmesi “ah-mak-ol-dur” değil de “ah-

ma-kol-dur” şeklinde olur. Böyle yapmanın edebiyatta bir ismi 

bile vardır: buna “vasl” (ulama) denir. 

Söz âhengi “eski” sözlere mahsus değil: 

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda 

 - . - .. . . - . . - - . . - . 

sa â det bir çi men dir bas tı ğın yer de bi ter 

 . - - - . - - - . - - . . - 

bir gün ge lir de u nu tur muş in san 

 - - . - . . . - - - - 

o tur muş da bir tür kü tut tur mu şum 

. - - . - - . - - . - 
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Bunlar serbest şiirin öncüleri, sırasıyla Orhan Veli, Oktay Rifat, 

Ümit Yaşar ve gene Orhan Veli’nin mısraları idi. Bu da hecenin 

beş şairinden birine, Faruk Nafiz’e ait: 

âh e den kim dir bu sâ at kuy tu da 

 - . - - - . - - - . . 

sus tu bül bül ler hı yâ ban uy ku da 

 - . - - - . - - - . . 

şim di ay bir ser vi sî min dir su da 

 - . - - - . - - - . . 

es me ey bâd es me câ nan uy ku da 

 - . - - - . - - - . . 

Gene bütün hecelerin bütün satırlarda aynı dizilişte oluşu, 

yani üst satırda açık olan heceye karşılık gelen alt satırlardaki 

hecelerin de açık, kapalıysa kapalı oluşuyla karşı karşıyayız.  

İşte bunun adı “vezin” dir.  

Lügatte: “Tartı, ağırlık” demek olan bu kelime, şiir ve mûsikîde 

âhenk ölçüsü. ahenk, ritm anlamlarına gelmektedir.  

Mutlaka dikkatinizi çekmiştir: her satırın ilk dört hecesi 

sonraki dört heceyle aynı dizilimde. Bunu daha iyi görebilmek 

için çizelgemize biraz daha düzen verelim; satırın tamamını 

kapsayan dizilimi parçalara ayırmaya çalışalım. Bunların her 

birine veznin “cüz” leri (tef’ile) denir. 

âh e den kim dir bu sâ at kuy tu da 

 - . - -  - . - -  - . . 
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sus tu bül bül ler hı yâ ban uy ku da 

 - . - -  - . - -  - . . 

şim di ay bir ser vi sî min dir su da 

 - . - -  - . - -  - . . 

es me ey bâd es me câ nan uy ku da 

 - . - -  - . - -  - . . 

Bu parçalara ayırma işlemi yapılırken kelimelerin 

bölünmesinin önemli olmadığına dikkat etmeliyiz. Çünkü 

aranan ahenk kelimeler arasında değil, mısra içindeki 

hecelerin dizilişindedir. 

Veznin cüzlerinin her birinin isimleri vardır. Anlamlı kelimeler 

olmayan bu isimlerin görevi, kastedilen cüz’ün hece dizilimini 

yansıtmaktan ibarettir.  

- . - -: fâ-i-lâ-tun (uzun-kısa-uzun-uzun) 

- . -: fâ-i-lun (uzun-kısa-uzun) 

Buna göre bu şiir fâilatün, fâilatün, fâilün veznindedir denir. 

Burada istisnai bir kural var ki bilinmezse kafalar karışabilir: 

mısra sonlarındaki heceler daima uzun kabul edilir. 

Biraz da bu işin üstadlarına kulak verelim: 

(. - - -: Me-fâ-î-lün) 

Kamû bîmâ / rına cânân / devâ-yı derd / eder ihsân 

Niçin kılmaz / bana dermân / beni bîmâr / sanmaz mı  (Fuzuli) 

. - - -   / . - - -  / . - - -  / . - - -  
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Mefâîlün  / mefâîlün  / mefâîlün  / mefâîlün  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

(. - - -: Me-fâ-i-lün, . . - -: fe-i-lâ-tun, . . -: fe-i-lün) 

Sular sarar / dı yüzün per / de perde sol / makta 

Kızıl havâ / ları seyret  / ki akşam ol / makta   (Ahmet Haşim) 

. - - -  / . . - -  / . - - -  / - -  

me fâ i lün / fe i lâ tün  / me fâ i lün / fe i lün (Fa’ lün)  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Dî di gör düm / ol ha bî bin  / â ne si  

Bir a cep nur / kim gü neş per / vâ ne si   (Süleyman Çelebi) 

- . - -    / - . - -     / - . .  

Fâilatün   / fâilatün    / fâilün  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

E şin var â  / şi yâ nın var  / ba hâ rın var / ki bek ler din  

Kı yâ met ler / ko par mak ney / di ey bül bül / ne dir der din 

(Mehmet Akif) 

. - - -  / . - - -   / . - - -  / . - - -  

Me fâ î lün / me fâ î lün   / me fâ î lün  / me fâ î lün  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Adalardan  / yaza et tik / de ve dâ 

Sızlıyor bağ / rımı züs tün / de ki dağ (Yahya Kemal) 
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- . - -  / . . - -  / . . - 

Feilatün  / feilatün   / feilün  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Bütün bunların anlamlı olabilmesi için öncelikle ritm - tempo 

seviyesinden melodi seviyesine yükselen bir ahenk anlayışı, 

sonra bu ince ve zarif ahenkleri algılayabilecek, farkını fark 

edebilecek bir zevk-i selim inceliği lâzım. Bu ön şartlar 

sağlanırsa dışarıdan karışık, karmaşık ve zor gibi görünen bu 

söz ahengi sistematiğinin öğrenilip kavranması mesele 

olmaktan çıkar. Yoksa, hoşaftan anlamamanın vazgeçilemez 

konforuna kendini adamış bir zihniyetle bu alana girmek değil, 

fark etmek bile mümkün değildir. Hani, şâir demiş ya: 

Şaşkın deme şöyle böyle bir söz 
Gel sen dahi söyle böyle bir söz 

* 
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Medeniyet Dediğin 

“İslamiyet, bir "medeniyet davası ve daveti" 

midir? Muhafazakâr-dindar aydınlar iki yüz 

senedir bir medeniyet rüyası görüyorlar” 

diye başlıyor yazar söze ve 

“Rüya görene bir şey anlatmanın yolu onu 

uykudan uyandırmaktan geçer.” ... 

 “Müslümanların uzun zamandır "mede-

niyet"ten anladıkları ihtişamlı iktidarlar, refah 

toplumları, bilim ve teknolojide üstün ilerleme, 

ekonomik büyüme, yüksek askerî güç ve 

elbette Batı uygarlığına yüceltilmiş bir dünya 

imparatorluğuyla meydan okumaktır” 

diye devam ediyor. 

Üç cümleyle ne kadar çok şey söyledi, ne kadar önemli 

hakikatleri dile getirdi ve ortaya ne kadar çok hüküm koydu 

değil mi? 

Siyasi bir söylem’e cevap olarak yazılmış, siyasi bir ortamda 

(gazete) yayınlanmış, siyasi içerikli, konusuyla, ifade tarzıyla 

ve ulaşmayı hedeflediği ve (muhtemelen) ulaştığını 

düşündüğü neticesiyle siyasi bir yazı bu. Ama bizi siyasi 

boyutuyla değil, kültür ve fikir boyutuyla ilgilendiriyor. 

Birileri bir rüya görmektedir, uyandırılmaları gerekmektedir ve 

yazar bu görevi üstlenmiştir. Buna göre kendisi “onlardan” 
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değildir. Kimlerden? Müslüman mı, muhafazakâr-dindar mı 

değildir, aydın mı değildir yoksa rüya görenlerden mi? 

“İslamiyet, bir "medeniyet davası ve daveti" değilse, bir 

vahşet davası ve daveti midir? 

Evet, bu son soru yazarın sanatına iştirak oldu; yani 

mugalâta’ya.  

“Mugalata” temelde “yanlış” ve “yanılma” anlamına gelen 

“galat” kelimesinden türemiş olsa da içinde “kasıt” vardır ve 

“yanılıyormuş gibi görünerek yanlışı doğru gibi gösterme” 

anlamına gelir ki bunun bir adı da “demagoji” dir.  

Bizim yaptığımız mugalâta, “medeniyet değilse vahşettir” 

önyargısını doğru kabul etmekti. Ama yazarınki bu kadar basit 

değil. O mugalâta sanatının önde gelen tekniklerinden birini 

kullanıyor ve bir kelimeye yüklenebilen farklı anlamlardan 

birini öne çıkararak, tek bir anlam varmış gibi, tezini 

onaylayacak şekilde kullanıyor. Bununla da yetinmiyor, bir 

tesbiti genelleme haline getirerek bütünü yanılgı içinde olan 

bir topluluğun karşısına yanılmayan tek kişi hüviyetiyle 

çıktığını ima ediyor. Bu genellemeden “Muhafazakâr-dindar 

aydınlar” ve “Müslümanlar” derken cümlenin başına bir “bazı” 

koyarak kurtulabilirdi. Ama böyle yapmak kendi mümtaz 

konumunu zedelerdi haliyle. 

Yazar ayrıca “medeniyet” kelimesini “mede-niyet” (niyet’e 

kadar) şeklinde yazarak bir kelime oyunu da yapmış. Ama 

bunu yaparken kültürümüzde bir “mimsiz medeniyet” tabiri 

yokmuş, hepimiz konuya yanlış cepheden bakan gafillermişiz 

gibi bir tavır takınıyor ne yazık ki. 
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“Medeniyet”, “medine” ve “medeni” kelimeleriyle ilgili bir 

kavram. “Medine”, “şehir” demek, “insanların yerleşik olarak 

ikamet ettikleri, yaşadıkları mekân anlamına” geliyor. Buna 

göre “medeni” de şehirli oluyor. Ama ince bir ayrım var. “Her 

mana kendi zıddıyla kemal bulur” kavlince “şehir değilse 

nedir?” diye sorsak, bu gün için aklımıza ilk önce “köy” gelir. 

Ama tarifteki “yerleşik” kelimesine öncelik verirsek soru’nun 

cevabı “dağ” veya “çöl” olur. Nitekim böyledir, medenî 

olmayan köylü değil, göçebedir; daha doğrusu bedevî. Buna 

göre “medeniyet” in zıddı da “bedeviyet” olur.  

Bu kavram üzerine fikir üreten aydınlarımızın başında gelen 

Cemil Meriç’in tespitlerine göre medeniyet kelimesi dilimize 

“Civilisation” karşılığı olarak girmiştir. Tanzimat Fermanından 

önce Paris ve Londra’da büyükelçilik görevlerinde bulunan 

Reşit Paşa “Civilisation” kavramıyla Avrupa’da tanışmış, 

Paris'ten yolladığı resmi yazılarda Türkçe karşılığını bulamadığı 

bu kelimeyi "terbiye-i nas ve icray-i nizamat" (halkın terbiyesi 

ve (toplumsal) düzenin sağlanması) olarak tarif etmiştir.  

Ancak Civilisation kavramının Türkçeye aktarılması fazla 

zaman almamıştır: medeniyet.  

Namık Kemal'in coşkun belagati bu yeni çıkmış kelimeyi 

kamuoyuna şöyle takdim eder:  

“Medeniyet asayişte (dirlik, düzen) kemaldir 

(olgunluk)", ….  

Medeniyet aleyhine daha fazla kıyam etmek 

(karşı durmak), ecel-i kazaya (zamansız 
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ölüme) katillerden, haydutlardan ziyade muin 

(yardımcı) olmaktır.  

Medeniyeti zaid (lüzumsuz) görenler, insanı 

tanımayanlardır.  

Tabiat-i beşer hüsn-ü intizama maildir.  

Üstelik medeniyet, hürriyet ve istiklalin de 

kalesidir:  

Medeni olmayan milletler akvam-i 

mütemeddinenin (medenileşmiş milletlerin) 

esiri olmağa mahkûmdurlar.  

Ananeperestlik (geleneklerine bağlılık) nice 

kavimleri esarete sürüklemiş. Medeniyetsiz 

yaşamak ecelsiz ölmek gibi bir şey” 

Bu yaklaşımların o zamanki Avrupa görmüş aydınlarımızın 

çoğunun ortak görüşleriyle ne kadar mutabakat halinde 

olduğuna dikkat çekmek zorundayız:  

Osmanlı Avrupa’ya göre “geri” kalmıştır. 

Bunun sebebi Avrupa’nın sahip olduğu “üstün değerlere” 

bizim sahip olmayışımızdır. 

Bunu çaresi de ne yapıp edip, nelerden feragat etmek 

gerekiyorsa edip vakit geçirmeden Avrupalılaşmaktır. 

Bunun için de ilk adım onlar gibi düşünmeye, onlar gibi 

inanmaya … 

Koskoca cihan devletinin çökmesinde önemli rol oynayan bu 

aşağılık kompleksini, o zamanlar için ülkelerinin nasıl bir 
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tehlikeyle karşı karşıya olduğunu fark eden aydınların bakış 

açısı olarak görebiliriz. Ancak bu bakış açısının doğru olmadığı 

bu gün açıkça ortadadır. Birinci maddedeki teşhis doğrudur ve 

bu gün için de geçerlidir. Ancak ikinci maddedeki “üstün 

değerler” bütünüyle yanlış bir değerlendirmedir. “Üstün” olan 

bütün toplumsal değerler değil, sadece fen ve teknolojidir.  

Nitekim bu gün için çeşitli kaynaklar tarafından başka 

sebepler ve gayelerle diri tutulmaya çalışılan bu aşağılık 

kompleksi, o zaman da var olan ancak tabiatı gereği daima 

perde gerisinde kalan dış kaynaklı ihanet çemberinin ürettiği 

bir araç olarak varlığını sürdürmektedir. 

Tanzimat aydınlarının bu yaklaşımını Cemil Meriç: “Yeni 

tanıdıkları bir dünyanın şaşaasiyle gözleri kamaşan 

hayalperest nesiller için, medeniyet bir teslimiyet veya 

temessüldür (benzeşme) .” şeklinde yorumluyor. 

Ancak mefhumu ilmi çerçevesine oturtan bir yazar vardır:  

 

Cevdet Paşa.  

Medeniyet, toplulukların hayatında ileri bir merhaledir, 

Paşa’ya göre. Önce devlet kurulur, insanlar düşman 

korkusundan azad olurlar. Sonra;  

"ihtiyacat-i beşeriyelerini tahsile" (insani 

ihtiyaçlarını gidermeye), "kemalatı 

insaniyelerini tekmile" (insanî olgunluklaını 

tamamlamaya) koyulur, yani medenileşirler. 

Demek ki, medeniyetin iki unsuru var: beşeri 
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ihtiyaçların (bunlara maddi ihtiyaçlar da 

diyebiliriz) giderilmesi ve ahlâk ve zekâ 

bakımından olgunlaşma. İnsanlar 

bedeviyetden haderiyet (uyuşma) ve 

medeniyete geçerler. Medeniyet ne bir ülkenin 

imtiyazıdır, ne bir kavmin. Paşa’ya göre, 

büyük medeniyetler "ulûm (ilimleri) ve 

sanayi'leri, maarifleri ve bunca tecemmülat 

(güzelleştirici unsurlar) ve tekennüfat (birlik, 

beraberlik) ve letaifleriyle (incelikleri, ince 

zevkleriyle) beraber kıtaat-ı arzda"  

yer değiştirirler. 

Yabancı bir kavrama karşılık olarak düşünülmüş olsa da 

“civilisation” ile “medeniyet” arasında daha işin başında 

“yapısal” bir fark vardır: yalın kelime anlamı olarak 

“medeniyet = medenilik” iken “civilisation”, “medenilik” değil, 

“medenileştirme” demektir. Yani, bize göre her toplum, her 

millet için medeni olmak imkânı varken “medeni” batı’ya göre 

bu kendilerine has bir özelliktir; onlar için medenileşme değil, 

medenileştirme söz konusudur. Bu da Batı’nın ezeli hastalığı 

olan narsizm’e gayet uygun düşen bir yaklaşımdır.  

Burada “sivil” şekliyle dilimize de girmiş olan “civil” 

kelimesinin de analizini falan yapmaya ihtiyaç yok. Aslından 

Batı’nın konuya bakışı da pek fazla önemli değil. Önemli olan 

şu: biz ne anlıyoruz “medeniyet” ten? Eğer yalnız “fen ve 

teknoloji” yi anlıyorsak yazarın tarif ettiği “rüya gören” 

zümrenin içindeyiz demektir. Buna göre de medeniyet; deniz 

aşırı ülkelerden kalkıp gelip, gelir kaynakları en ilkel usullerle 
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tarım ve hayvancılıktan ibaret insanların üstüne bomba 

yağdırmak, silahlı-silahsız, genç-yaşlı, kadın-erkek, çocuk-

büyük ayırımı yapmadan toplu kıyımlar yapmak demek olur. 

* 
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Diller, Kültürler ve Nehirler 

Diller ve kültürler nehirlere benzetilir. Üçünün de kaynakları 

vardır, kolları vardır, uzun maceraları vardır; kendi hallerinde, 

tabiî kanunlara tâbi olarak yaşarlar ve gelişirler. Tamamen 

kendi hallerine bırakmak verimlerini düşürebilir ama eğer 

mutlaka gerekiyorsa, müdahalelerin çok dikkatli ve akıllıca 

yapılması gerekir. Aksi halde sonuç felaket olabilir. 

Çok uzaklardan, bilinmez, bilinemez yerlerden akar gelirler. 

Bir sonsuzluktan geliyor başka bir sonsuzluğa gidiyormuş gibi 

durmadan, dinlenmeden, gürül gürül akar giderler. Hangi yüce 

dağların tepelerinden, amaçlarından, hangi pınarlardan 

beslenirler; hangi yeraltı sularına kol verir, hangilerinden 

alırlar, kimse bilmez. Sanki geldikleri yer o kadar uzaktır ki, 

insan nehir boyunca yukarı doğru yolculuğa çıksa başlangıcına 

ulaşmaya ömrü yetmez gibi gelir. Zaten nehirlerin bir tek 

başlangıç noktası olmaz.  

Coğrafya, jeoloji gibi bilimler nehirlerin yapısını, kaynakları ve 

kollarıyla keşfedebilir. Buna karşılık bütünüyle soyut varlıklar 

olduklarından dillerin ve kültürlerin kaynakları fiziksel 

yöntemlerle bilinemez; tarihin derinliklerinde kalmış, 

belgelenemeyen konular ancak tahmin edilebilir. Bu sebeple 

kültürlerin ve özellikle dillerin kaynakları hakkında insan eliyle 

üretilen-türetilen bilgiler teoriden öte değer taşımaz.  

Nehirlerden faydalananlar şunu iyi bilirler: “bu nehrin suyu 

temizdir, tatlıdır; içmek de dâhil her türlü su ihtiyacı buradan 

sağlanabilir”. Bu sebeple şuna da çok dikkat ederler: "bizden 
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sonra da bu nehirden faydalananlar olacaktır, öyleyse bize 

kadar nasıl temiz geldiyse bizden sonraya da öyle gitmeli. 

Aman ha, içine yabancı bir şeyler kaçırıp da kirletmiyelim. 

Ayrıca yolunu falan değiştirip de gideceği yerlere kayıpsız 

gitmesine mani olmayalım".  

Ne var ki insanoğlunun kendi fanidir ama hırsı sonsuzdur. Gün 

gelir, birileri çıkar: "bu su böyle akar, siz de böyle bakar?" diye 

o nehrin suyu gibi saf ve temiz insanları ifsad eder, saptırırlar. 

Nehrin yoluna arklar, kanallar açar, hatta yatağını değiştirip 

tabii yoluna gitmesine mani olurlar. Sonrakilerin de bu nehir 

üzerinde kendileri kadar hak sahibi olduğunu düşünmezler, 

önemsemezler. Öncekilerin bu nehri kendilerine emanet 

verdiğini, kendilerinin de sonrakilere gene emanet olarak 

aktarması gerektiğini ya görmezden gelirler, ya da 

umursamazlar. Hoyratça israf eder, kirletir, yok ederler.  

Sonunda daha başka birileri gelir nehrin önüne öyle büyük 

duvarlar örer ki nehir artık akamaz, gürleyemez olur. Duvarın 

arkasında biriken suyun önemli bir kısmı enerjisinden 

yararlanıldıktan sonra geri bırakılır belki. Bir kısmı da 

kanallarla tarlalara, bahçelere akıtılır. Akıtılmasın mı, o kurak 

topraklar suya doyup bereket saçmasın mı? Buna kim razı 

olabilir, doğru, hesaplı ve adaletli yapıldığı sürece?  

O nehir bu gadre uğramadan evvelki durumuna belki binlerce, 

belki on binlerce yılda gelmiştir. Geçtiği yerlere "kanyon" 

denilen çok derin vadiler açan nehirler vardır; suyun 

aşındırmasıyla o derin vadi acaba ne kadar zamanda açılır? Bir 

de batıp çıkan nehirler vardır. Bakarsınız bir yerde yer altına 
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iner, çok uzaklarda bir yerlerde tekrar gün ışığına çıkar. Bütün 

bu oluşumlar mutlaka çok uzun zaman gerektirir.  

İşte o önüne devasa duvarlar örülen, aşılmaz setler çekilen 

nehirlerin suyunun bir kısmı da yer altına kaçar. Nerelere, 

hangi yönlere gider, bir daha yeryüzüne çıkar mı, çıkarsa 

nerde, ne zaman çıkar, gene kimse bilemez. Sonuçta nehir 

küçülür, bozulur, yozlaşır; kötü olan budur.  

Diller ve kültürler de aynen nehirler gibi, bin yılların ürünüdür. 

Kendi doğal mecrasında binlerce yıl akmış, batıp çıktığı, 

yatağını değiştirdiği de olmuştur belki ama sonunda bir 

dengeye kavuşmuş, bir düzene girmiştir elbet. Aslında bir 

nehir için nasıl durağanlık söz konusu değilse, diller ve 

kültürler de durmadan değişir, gelişir. Nehir bir göle veya 

denize ulaşınca durgunlaşmış gibi görünse de hareket belki 

yüzeyde belki derinde durmadan devam eder. Değişen sadece 

nehir gibi akmanın yerini sessiz akıntıların almış olmasıdır.  

Nehirlerin kendince akışını bazen nasıl bir deprem bozabilirse, 

dillerin ve kültürlerin akışını da savaşlar bozabilir, hatta yok 

edip gömebilir.  

Ama dedik ya, kaynakları kurutulmadıkça bir nehir asla ölmez, 

akıp gittiği görünmese bile o aşağılarda bir yerlerde parçalar 

halinde de olsa mutlaka akıyordur. İşte o parçalardan birinin 

önünde bir gün bir yol açılır ve hiç umulmadık bir yerden 

ortaya çıkıverir. Suyun gün ışığına ihtiyacı yoktur ama 

insanoğlunun suya ihtiyacı vardır. İşte bu çıkış suyun kendisi 

için değil, olsa olsa insan için bir ortaya çıkıştır. Adeta su, 
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yaratılış sebebinin insana hizmet olduğunu bilmekte, hizmete 

koşmaktadır.  

Bazen da bir Ferhat çıkar, külüngünü vurduğu gibi en sert 

kayaları parçalar, dağları deler ve suyu, o hayat kaynağını gün 

yüzüne çıkarır. Böyle durumlar seyrek de olsa kültür 

hayatında da görülür. Bir gün bir kahraman 

çıkar; kendini dünyanın pespaye akışına; pisliğe, 

kokuşmuşluğa, aşağılık toplulukların aşağılık zevklerine 

kaptırmış karanlık bir kültür hayatının en umulmadık yerinde 

bir ışık yakıverir, bir fidan filizlendiriverir, bir su gözesi açıverir. 

Elbette bu bir kahramanlıktır. Çünkü karanlıkta yaşayan 

yarasalar ışıktan nefret ederler. Böyle bir nefreti 

celbedeceğini bile bile bir meşale tutuşturmak kahramanlık 

değil de nedir? Karanlığın ışığa karşı en büyük silahı 

umursamazlıktır. Ama kahramanlık umursanmak gerektirmez 

ki.  

İşte "Harput Hikâyeleri", böyle bir kahramanlığın ürünü. Tıpkı 

üzerinde yaşadığı Ahenk Dergisi gibi; kendini kendi 

mefkûresine adamış, alkış beklemeden, beğeni beklemeden, 

anlaşılmak bile beklemeden; tepkisizliğe, umursamazlığa 

aldırmadan; hatta ortaya çıkmasa bile vaki olan, olabilecek 

olan tepkileri, karşı çıkışları, beğenmezlikleri, dudak bükmeleri 

dahi önemsemeden kendi yoluna devam eden bir dil, kültür 

ve edebiyat ürünü.  

"Harput Hikâyeleri", konulara, meselelere kendi açısından 

bakma eğiliminde ve alışkanlığında olanlardan kendi gerçeğini 

gizleme özelliğine sahip bir yazı dizisi. Sıradan insanlar için 
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sıradan hikâyelerden ibaret; hatta sırf insanları güldürmek, 

neşelendirmek için yazılmış küçük, basit, güncel fıkralarmış 

gibi algılanabilecek kısa hikâyelerden oluşuyor.  

Bu hikâyeler öncelikle kendine özgü diliyle dikkat çekiyor. Bu 

dil, yöresinde halen de kısmen kullanılan, çok yoğun 

kullanılmasa bile kolayca anlaşılabilen bir dil olmakla beraber 

yaklaşık 100 yıl öncesine ait bir kültür ve medeniyet dili. Evet, 

bir kültür ve medeniyet dili; çünkü yüzyıl önce var olan bir 

kültür ve medeniyet merkezinin dili.  

Yöresel dil, yani "lehce" veya "diyalekt", bir dilin farklı 

bölgelerde konuşulan kısmen farklı şekilleri anlamına gelir. Bu 

farklar o bölgelerin diğerlerinden coğrafi uzaklıkları sebebiyle 

aralarında fazla iletişim ve özellikle eğitim birliği bulunmadığı 

durumlarda oluşmakta ve genellikle bozulma, yozlaşma 

yönünde kendini göstermektedir.  

Oysa "Harputca" böyle değildir. Tam tersine ifade 

kabiliyetleri, kelime haznesinin ve kelime türetme 

imkânlarının genişliğiyle kendini gösteren önemli özelliklere 

sahiptir. Aslından uzaklaşmakta olan dil ve lehcelerin tipik 

özellikleri; meselâ ünlü yuvarlanması, hece yutumu, ünlü-

ünsüz yutumu, ünsüz yumuşaması görülmez. Her kelime kendi 

aslına uygun kullanılmakta, konuşulmakta ve yazılmaktadır. 

Burada "yazı" faktörü önemlidir. Dilleri, lehceleri bozanların 

eğitim seviyelerinin düşük oluşu dilin bozulmasında önemli bir 

etken olarak öne çıkmakta iken Harput'ta okuma yazma 

oranının yüksekliği haliyle kültür seviyesine yansımış ve dilin 

korunmasını sağlamıştır.  
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Aslında kanaatimizce bu dile "Harputca" denmesi de pek 

doğru değildir. Hikâyelerde geçen "Harputca" kelimelere 

dikkat edin. Yakın zamana kadar bizde yayınlanan sözlüklerde; 

özellikle sözlük alanında tekel olan resmi kurumun 

sözlüklerinde bu kelimeleri bulma şansınız zayıftır. Açın yüz yıl 

önceki sözlükleri, lugatları; hatta o yıllarda Avrupa'da 

yayınlanmış Türkçeden Fransızcaya, İngilizceye, Almancaya 

hatta Ruscaya sözlükleri açın. Bu gün Harputca'ya mahsus gibi 

görünen kelimelerin çoğunun o "eski" sözlüklerde yer aldığını 

göreceksiniz. Böyle sözlüklere erişme imkânınız yoksa 

Redhouse'un Türkçeden İngilizceye sözlüğünün aslına bakın; 

Şemsettin Sami’nin Kamus-i Türkî’sine, Kamus-i Fransevî’sine 

bakın; bu kelimelerin çoğunun buralarda yer aldığını 

göreceksiniz. Demek ki bu gün Harput'a özgü gibi görünen 

"dil" aslında "Has Türkce" dir.  

Bu dil Harput’la sınırlı da değildir. Anadolu’nun birçok yerinde, 

özellikle Doğudaki lehce ve şivelere yakınlık, hatta uygunluk 

gösterir. Hele de Azerice ile gerek kelime haznesi, gerek 

yapım-çekim ekleri, özelikle de vurgulamaları bakımından 

yakınlığı ve benzerliği hayret verici boyutlardadır. Bunun 

sebebi açıktır: “Has Türkçe” bir imparatorluk dilidir ve devlet 

zoruyla gadre uğratılmamış hali, o zamandan beri olagelen 

değişmeler dışında hemen hemen aynıdır.  

Arap harfleriyle yazılmış Türkce eski metinleri bugünkü 

alfabeye ve dile aktarma işiyle uğraşanlar çok iyi bilirler ki; bu 

"Has Türkce" diline aşina olanlar bu alanda çok daha hızlı ve 

verimli sonuçlar almaktadır. Gene erbabınca malûmdur: 

bugünkü alfabemiz "Has Türkce" nin bütün seslerini 
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karşılamaktan acizdir. Meselâ bu gün de dilimizde en az iki 

ayrı “k”, üç ayrı “h”, iki ayrı “e” sesi varken alfabemizde 

bunların her biri için yalnız birer harf vardır. Harput 

Hikâyelerinin yazarını ve bize ulaşıncaya kadar emeği 

geçenleri bir kere de şu sebeple kutlamak gerekiyor: bu alfabe 

zaafına rağmen zorlanmadan okuyabiliyoruz. Aşırıya 

gitmeden, aslına olabileceği kadar uygun yazılmış, kelimelerin 

bu günkü “asrî” okunuş ve yazılışlarının kullanılmasından 

titizlikle uzak durulmuş, “transkripsiyon”, “transliterasyon” 

falan gibi okuyucuyu yormaktan başka bir işe yaramayan suni 

yollara başvurulmamıştır. 

Kurgu: 

“Harput Hikâyeleri”nin genel kurgusu basittir: tirad 

(monolog). Adı “Gafafların Hakkı” olan baş kişi tek başına 

konuşmaktadır. Zamanla, hikâyeler geliştikçe “Hakkı” nın 

önceki nesilden bir Harputlu, ama bir “has Harputlu” 

olduğunu, hitabettiği kişilerin de genellikle şimdiki nesilden 

gençler olduğunu öğreniriz. İlginçtir, yazar 

karşı konuşmaya, yani dinleyenlerin ne sorularına, ne 

itirazlarına hiç yer vermemiş, muhavere (diyalog) tekniğinin 

imkânlarını kullanmamış, adeta tenezzül etmemiştir. Buna 

rağmen “Hakkı” nın sözlerinden, karşı konuşmalar hemen, 

zorlanmadan, eksikliği hissedilmeden anlaşılmaktadır.  

Özelde ise her hikâye kendine mahsus ayrı bir kurguya 

sahiptir. Hikâyenin mesajına göre bazen hızlı, bazen yavaş; her 

zaman akıcı, bazen duraklatıcı, bazen de tekrar okumaya 

zorlayan bir tempo ustalıkla kurulmuş ve uygulanmıştır.  
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Üslûb: 

“Üslûb-i beyan ayniyle insandır” diye bir söz vardır. “Harput 

Hikâyeleri” yazarının bir Harputlu olma ihtimali çok yüksek. 

Buna bakarak, okudukça, “eğer değerler eskisi gibi liyakate 

göre veriliyor olsaydı ve eğer her Harputlu böyleyse, hikâye – 

roman vadisinde başkalarına yer kalmazdı” diye düşünüyor 

insan. Üslûb adına ne kadar üst değer varsa bu yazı dizisinde 

hepsi mevcut. Sıkmıyor, okutuyor, başlayınca 

bırakamıyorsunuz; hem güldürüyor, yerine göre hem de 

ağlatıyor. Hepsinin ötesinde düşündürüyor. Ayrıca her 

hikâyede ayrı ahlâk, edep ve terbiye noktaları, alınacak önemli 

dersler, ibretler var. Kısacası her hikâye hisse alınacak bir 

kıssa. Ahenk Dergisinin (pek de muntazam olmayan) yayın 

periyoduna bakarak yeni bir sayısını merakla bekliyorsanız 

başta gelen sebeplerden biri de muhtemelen “Harput 

Hikâyeleri” dir. Okuyanı bıktıracak, çileden çıkaracak kadar 

uzun, lüzumsuz teferruatla dolu yazılar vardır. Böyle 

yazanların da bir gerekçesi vardır: “etrafını cami, ağyarını 

mani olsun”. “Harput Hikayeleri”nde bunu bulamazsınız. 

Neresini çıkarırsanız çıkarın, hikâye özünden bir şeyler 

kaybedecektir. Bir örnek olarak “Yarasa” hikâyesine 

bakabiliriz. Bu hikâyede şu sorular cevapsızdır: 

Üniversiteli çocuklar yarasa “uzman”ını nerden öğrenmişler? 

Gerçekten de Harput civarında öyle bir mağara var mı? 

Gerçekten bu mağarayı Vehdo’dan başka bilen yok mu? 

Vehdo çocukları mağaraya götürdü mü? 

Götürdüyse çocuklar yarasaları görüp inceleyebildi mi? 
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Nasıl, ne kadar inceleyebildiler; lüzumu kadar bilgi 

toplayabildiler mi? 

Bu liste uzatılabilir; diğer hikâyelerde de böyle birçok cevapsız 

sorular bulunabilir. Bu teferruatın hikâyede bulunmayışının 

sebebi bellidir: hedefine kilitlenmiş hikâyenin mesajının 

oluşması için bunlara ve benzerlerine ihtiyaç yoktur. Yazar, 

teferruat girdabından uzak durmayı çok iyi bilmektedir. 

Aslında “etrafını cami, ağyarını mani” budur ama bunu 

teferruat düşkünlerine anlatmak da zordur. 

Tahkiye: 

Konu, dil ve üslûbuyla genel okuyucu kitlesinin ilgi alanının 

dışında kalma başarısını gösteren bu hikâyeler, “tahkiye” yani 

hikâye etme sanatı bakımından da çağın genel idrak 

kabiliyetinin üstünde bir seviye sergilemektedir. Lütfen bu 

tesbit bir abartı olarak algılanmasın. Günümüzde herkes 

yazar, her yazar da her şey yazar durumdadır. Bu enflasyon 

tüketiciyi de etkilemiş, adeta sıfırlamıştır. Bu asimetrik 

dönüşüm ister istemez kaliteye de yansımıştır. Bu gün 

dilimizde “tahkiye” kelimesi yoktur; tamamen atılmış, yerine 

başka bir kelime de ikame edilmemiştir. Çünkü asıl atılan 

kelime değil, kavramdır. Bu şartlar altında bir MŞE, bir Sait 

Faik, bir Kemal Tahir ustalığını aratmayan bir tahkiye 

kabiliyetiyle karşılaşınca bunu başka türlü nasıl ifade 

edebilirsiniz?  

Muhteva: 

Yukarıda da yer yer bahsedildiği gibi “Harput Hikâyeleri” nin 

temel konusu “Eski Harput” tur. Ancak bunlar ne tarih, ne 
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edebiyat, ne folklor, ne etnografya yazısıdır; böyle olmak 

yolunda bir iddiası da yoktur. Bütün bu alanlarda bize kıymetli 

bilgiler aktaran kısa hikâyelerden oluşan bir yazı dizisi, bir 

edebiyat ürünüdür. Bu hikâyelerin bir önemli özelliği de, bu 

kadar farklı dalın arasında bir de antoloji görevi üstlenmiş 

olmasıdır. “Gafafların Hakkı” fırsat buldukça değil, yeri 

geldikçe hem eski hem nisbeten yeni Harputlu yazar ve 

şairlerden örnekler vermekte, yer yer de kişilerin hayat 

hikâyelerinden kesitler aktarmaktadır. Özellikle eskileri; 

gazelleri, müstezatları, kasideleri okudukça insan merak 

etmektedir: bu kadar kaliteli eserin edebiyat tarihi 

kitaplarında yer almayışının sebebi acaba ne olabilir?  

Netice: 

Eğer benim gibi, eski kültür dünyamızı, eski dilimizi, eski ahlâk 

ve insanlık anlayışımızı; kısacası atalarımızın dünyasını 

anlamak, bunların hepsini değil ama en azından bir fikir sahibi 

olacak kadar kısmını öğrenmek istiyorsanız bu hikâyeleri 

okuyun. Özellikle de iyi, güzel, sağlam ve doyurucu; hele de 

akıcı ve kusursuz bir Türkçe ile yazılmış yazılar okumak gibi 

herkeste olmayan bir hevesiniz varsa mutlaka okuyun. 

Korkmayın, sıkılmayacak; tersine, istemeseniz de sık sık 

tebessüm edeceksiniz.  

* 
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Kuş Adam 

Şairin biri “kimsesizlik” adında bir şiir yazmış: 

Yıllar var ki bir kılıcım kapalı kında 

Kimsesizlik dört yanımda dört duvar gibi 

... 

diye başlıyor; 

... 

Varsın yine bir yudum su veren olmasın 

Başucumda biri bana “su yok” desin de! 

diye bitiyor. 

İnsanın içine buruk bir acı bırakan bu dizeler neden bu kadar 
etkileyici acaba?  

Zaman zaman biz de mi böyle duygulara kapılıyoruz, yalnızlık 
duygumuz bu kadar mı bizi pençesine alıp eziyor? “ 

Galiba yalnızlık edebiyatta en çok işlenen temalardan biri; 
kimsesizlik de, yalnızlığın bir başka boyutu, belki de son ve en 
koyu safhası. Şair, kendini yalnız hissetmektedir ve bu 
duygusunu şiir formunda anlatmaktadır. Bunun en başarılı, 
adeta acının elle tutulur hale geldiği bir örneğini Fuzuli’de 
görürüz: 

Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge 

Ne çalar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı 

Okuyucu bu anlatım içinde ne kadar kendisini, kendi halini 
buluyorsa şiir ve ve şair o kadar başarılı sayılmaktadır. Zaten 
bu “kendisini bulma”, her sanat eserinin temel başarı 
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ölçüsüdür. Bir müzik parçasını dinlemekle kendini jiletle 
doğramaya kalkışmanın başka bir açıklaması olabilir mi? 

Kendimizi şiirin mâna nehrine bırakmak yerine meseleye biraz 
nesnel bir gözle bakmaya çalışmak, anlamak, ama doğru 
anlamak için gerekli olabilir.  

“Kimsesizlik” kelimesiyle ifade edilen duruma sebep olan 
“kimse” kimdir? 

Herhangi bir insan mıdır, belirli bir insan mıdır, yoksa belirli 
nitelikleri olan biri, birileri midir? 

Birisi “su yok” diyorsa, diyebiliyorsa, kastedilen her hangi bir 
kimse değildir.  

Çok basmakalıp bir ifade ile insan “toplumsal bir varlık” 
olduğuna göre kimsenin mutlak mânada “kimsesiz” olması 
mümkün olmamalıdır. Demek ki “kimsesizlik” le birilerinin, 
herhangi birilerinin varlığından yoksun olmayı değil, belirli 
birilerinin yokluğu kastedilmektedir.  

Bu duyguyu en çok hastaların yaşıyor olabileceğini varsaymak 
fazla yanlış olmasa gerektir. Hastalık, kişinin kalkıp sokağa 
çıkmasını, gezip dolaşmasını ve eş dost ahbap ziyaretleriyle 
avunmasını engellemektedir. İşte bu “eş, dost, ahbap” şiirde 
bahsi geçen “kimse” lerdir. Sohbet edilebilecek, sözü 
dinlenebilir, amiyane tabiriyle “kafa dengi” kimseler. Tabii 
bunların gelip kişiyi ziyaret etmeleri daha da güzel duygulara 
yol açacaktır. Bunların dışında kalanlar bu ihtiyaca cevap 
veremeyeceği için yok hükmündedir ve “kimse” den 
sayılmamaktadır. 

Yaşlı adam hastadır. Yetişmiş çocuklarının her biri ayrı uzak 
şehirlerde kendi hayatını yaşamaktadır. Baba, birinden birinin 
gelip kendisini iyi bir doktora götürmesini ve derdine deva 
bulmasını beklemektedir. Kendisini “kimsesiz” görmesi yanlış 
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mıdır? Ona göre “kimse” gelip elinden tutmasını beklediği 
kişilerdir. Yoksa konu-komşu, tanıdık, hatta hısım akraba gelip 
gitmektedir yanına.  

Demek ki okuyucu bu temadaki şiirlerde yalnız kendi 
yalnızlığını bulmakla kalmamakta, bu durumdaki kişinin halini 
de anlamaya bir yol bulmaktadır. Hele de “beklenen kimse” 
nin kendisi olduğu, olabileceği senaryolar varsa zihninde, 
mesele acı da olsa daha bir anlam kazanmaktadır. 

Buna göre “kimsesizlik” te bahsi geçen “kimse”, yakınlardır. 
Soyca veya başka nitelikleriyle kişinin kendine yakın bulduğu 
kimseler.  

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: “yakın” 
olmanın, bulmanın ölçüsü bahsi geçen “kafa dengi” 
nitelemesini aşar, taşar bazen. “Anlayan”, “hayran” gibi 
sıfatlara bürünebilir. Anlaşılmak, anlaşılmayı beklemek belki 
en insancıl yanlarımızdan biri. Ama çok sinsi bir şekilde 
“beğenilmek” düzlemine kayabilir. “Sath-ı mâil” denilen 
nitelikteki bu düzlem ise insanı pek de olumlu yerlere 
götürmez genellikle. Çünkü beğenmek kalpten, beğenilmeyi 
istemek, beklemek ise nefisten gelir. 

Bir de mahpusların durumu var. Toplum, kendine karşı suç 
işleyenleri, kendinden uzaklaştırmakla cezalandırmaktadır. 
Kişinin zorla tutulduğu, sınırlarını aşmadan yaşamaya 
mahkûm edildiği mekân ne kadar dar veya geniş, ne kadar 
kalabalık veya tenha olursa olsun, soyutlanmış olmak kişinin 
kendini kimsesizlik girdabında görmesine yetmektedir. 

Bu alanda pek popülerliği kalmamış eski ama tipik hikâye 
vardır. “Vatan benim için bir anlam ifade etmiyor, bu vatanı 
sevmiyorum ve ona ait olmak istemiyorum” gibi laflar etmiş 
bir adamın hikâyesi: “Vatansız Adam”. Adamı bir gemide 
yaşamaya mahkûm ederler. Her ihtiyacı karşılanacak, ancak 
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karaya çıkmak değil, kamarasından çıkmasına, kimsenin 
kendisiyle konuşmasına izin verilmeyecektir. Gemi ülke ülke 
dolaşır, kamarasının lomboz deliğinden dışarıyı seyreden 
mahkûm, arada bir kendi ülkesine de geldiği görebilmekte, 
ancak elinden bir şey gelmemektedir. Sonunda ecel gelip can 
gittiğinde kamaraya girenler, duvarların adamın vatanının 
haritaları ve manzaralarıyla süslenmiş olduğunu görürler. 

Bir de deyim yerindeyse “kült” bir Hollywood yapımı olan 
“Alkatraz Kuşçusu” (Birdman of Alcatraz) isimli film vardır. 
Başlangıçta dokuz yıllık bir hapis cezası olduğu halde, can sıkıcı 
bazı olaylar karşısında takındığı boyun eğmez tavırlar, işlerin 
ters gitmesine ve önemli hatalar yapmasına ve sonuçta ömür 
boyu hapse mahkûm edilmesine yol açan “kahraman”, 
çevresiyle uyumsuz tavırları sebebiyle hücresinden de 
çıkamamaktadır. Ancak bu “kimsesizlik” durumu onun 
“kuşçu” (birdman = kuş adam) olmasına yol açar. Bir gün 
hücresinin penceresine gelip konan bir kuşun yaralı olduğunu 
fark edip onu tedavi etmesiyle başlayan bu macera, pencere 
kenarına dökülen kırıntılara gelen kuş sayısının giderek 
artmasıyla cam kırıklarını bıçak gibi kullanarak kuş kafesleri 
yapma aşamasına kadar ilerler. Dahası, bir kuş hastalıkları 
uzmanıdır artık o. 

Bu hikâye, mutlak manada kimsesizlik hakkında fikir sahibi 
olmamızı sağlıyor.  

İster mutlak ister izafi mânada olsun, kimsesizlik katlanması 
zor bir durum. Galiba en iyisi işlerin buralara gelmesine izin 
vermemek, vaktiyle tedbirli ve tedarikli olmak.  

Yüze Rabbimizi kimseyi kimsesiz bırakmasın, kimsesizliğe 
mahkûm etmesin. 

* 
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Seyyah ve Meddah - I 

“Seyyah”, malûm, “çok seyahat eden” demek. Eskiden “turist” 
yerine kullanılırdı bu kelime. “Meddah” ise lügatte 
“(mübalâğa ile) çok çok metheden, sena eden; taklitli 
hikâyelerle halkı eğlendiren hikâyeci” anlamına geliyor. 
Faaliyet olarak değilse de isim olarak bunun radyo, TV, 
bilgisayar dönemlerinden; hattâ kitaplı (en azından az çok 
kitap okunan) zamanlardan önce “medya” işlevi gören bir 
meslek erbabı anlamına geldiğini biliyoruz.  

Dinleyici / seyirci nezdine itibar kazanmak, kendini 
beğendirmek mesleğin lokomotifi. Bu anlatım tekniğinin 
temelinde mübalağa, hem de hayal gücü sınırlarını zorlama 
derecesinde mübalağa olduğunda şüphe yok. Daha hafif bir 
tespitle meddah hikâyelerinin gerçeğe uygun olmak 
mecburiyeti olmadığı da söylenebilir. 

Bu günün çok satan kitapları da bu özellikten soyutlanmış 
değil aslında. Sanki dünkülerde böyle bir mecburiyet var 
mıydı? Alın romanın ağababası sayılan Don Kişot’u; nasıl bir 
gerçeklikten bahsedebiliriz ki? Adı ne kadar “realist” olursa 
olsun, her roman bir kurgu değil midir? Yazar kendi hayal 
dünyasında bir olaylar dizisi kurar ve sanki gerçekmiş gibi, 
baştan sona kadar kendisi orada hazırmış, her şeyi görmüş, 
duymuş; hattâ insanların zihinlerini, hafızalarını bile okumuş 
gibi; gerektiğine tayy-ı zaman ve mekân edebiliyormuş gibi 
anlatır gider işte. 

Bir de herkesin taklidini yapıp alay ederek, eğlenerek, bu 
arada kendi haysiyetini de yok veya anlamsız sayarak 
şaklabanlıklarla, bir kısım insanların ilgisini çekmeyi başarmış 
birileri var ki; “sanatçı” sayılmaları bir yana, o ilgiyi siyasi çıkar 
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için kullanabileceğini zanneden zavallılar var ki, lâfını etmeye 
bile değmez. 

Peki, niye böyle?  

Başka ne sebebi olabilir ki? Demek ki insanlar kendilerine 
yalan söylenmesinden hoşlanıyor, hatta istiyor, arıyor. Böyle 
olmasa nasıl bu kadar yaygın olabilir? Gerçi bu, hedef kitlenin 
asıl maksadı değil; bu maksadın gerçekleşmesi için lâzım olan 
bir özellik. İnsanı bu alana yönlendiren, çeken asıl faktör 
“tecessüs”, yâni merak olsa gerektir; bilmediği, görmediği, 
tanımadığı insanları, coğrafyaları tanımak, bilmek ister. 
Gidemeyeceği, ulaşamayacağı zamanlarda ve mekânlarda 
neler olup bittiğini, insanların neler yaşayıp neler 
hissettiklerini öğrenmek ister. Bilimsel bir merak değildir bu; 
kendisi için yeni olan bir şeyler öğrenirken duygularının da 
uyarılmasını, öğrendiklerinin kendini kâh güldürmesini, kâh 
ağlatmasını arzu eder.  

Birileri “ya, işte bunun için ben roman falan okumam” mı 
dedi? İnsanları ekran başına bağlayıp iki satır ahbap sohbetini 
haram eden TV dizileri farklı mı yâni? 

Gene de “bir şeyler” yazan, yazıyla anlatan yazarlarda bir 
miktar gerçekçilik, daha doğrusu gerçekmiş gibi gösterme 
gayreti vardır. Bunun da ilgiyi pekiştirmek adına yapıldığından 
şüphe yoktur. Anlatılanların gerçekle ilişkisi yazarla okuyan 
arasında bir sır gibidir; ne okuyan “hadi canım sen de, hiç de 
inandırıcı değil” diye bir itirazda bulunur, ne de yazar “nasıl 
yutturdum ama size” gibi bir havaya girer. Kısacası okuyucu 
adeta “anlat anlat, yalan da olsa hoşuma gidiyor” demekte, 
yazar da “emriniz olur efendim, siz benim velinimetimsiniz” 
diye cevap vermektedir. 

Bir de “kör kör parmağım gözüne” dercesine düpedüz 
abartan, yazarken kendi hayal gücünden başka sınır 
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tanımayan; kısacası tam bir meddah gibi yazan hikâye-
perdazlar vardır.  

Bizde bunun çok bilinen bir örneği Evliya Çelebi’dir.  

1611-1682 yılları arasında yaşamış Evliya Çelebi. Asıl mesleği 
sipahilik olmakla beraber, katıldığı birçok savaşın dışında 
hayatı daha çok seyahatle geçmiş ve arkasında 10 ciltlik dev 
bir eser, “Seyahatname” yi bırakmış. 400 yıl önce yaşamış 
atalarımız hakkında pek çok şey öğrenebiliyoruz bu 
Seyahatnameden. Mekânlar, yerleşim bölgelerinin o günkü 
isimleri, özellikleri, nüfusları, ekonomik, askeri ve idari 
durumları, hatta tarihleri ve benzeri pek çok bilgimiz bu 
seyahatnameye dayanıyor.  

Kitabın adı “seyahatname” olsa da, yazar bunu gerçekten 
anlattığı yerleri gezerek görerek yazdığı halde, gerçeklerden 
çok tevatürlerle ilgilenip en çok da onları naklettiği için 
ortadaki metin teknik olarak meddah hikâyesinden ibaret gibi 
görünmektedir. Yani Çelebi’nin tahkiye (hikâye etme, 
anlatma) yeteneği hayranlık uyandıracak kadar olağanın çok 
üstünde olduğu halde bunların gerçekle bağlantısı son 
derecede zayıftır.  

Her şeyden önce onda “miş” ile ile biten cümle pek bulunmaz. 
Anlattığı her şeyi bizzat görmüş, işitmiş ve yaşamış gibi anlatır. 
Bu bakımdan zamandan bağımsız bir anlatım yolu 
tutturmuştur. Meşhur bir “Erzurumlu Kedi” meselesi vardır: 

Hattâ efvâh-ı nâsda (halk ağzında) darb-ı meseldir 
(atasözü gibidir) kim bir dervişe “Kanden (nerden) 
gelirsin?”, derler? “Berf (kar) rahmetinden gelirim”, 
der. “Ol ne diyârdır?”, derler; soğukdan “Ere zulüm” 
olan Erzurûm’dur, der. “Anda yaz olduğuna râst geldin 
mi”, derler? Derviş eydür (der ki): “Vallahi on bir ay 
yigirmi dokuz gün sâkin oldum (oturdum), cümle halkı 
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yaz gelir derler, ammâ görmedim”, der. Hatta bir 
kerre bir kedi bir damdan bir dama pertâb ederken 
(atlarken) mu‘allakda (boşlukta) donup kalır. Sekiz 
aydan Nevrûz-ı Harzemşâhî geldikde mezkûr kedinin 
donu çözülüp mırnav deyüp yere düşer. Meşhûr latîfe-i 
(şaka, fıkra) darb-ı meseldir. Ammâ hakîkatü’l-hâl bir 
âdemin eli yaş iken bir demir pâresine yapışsa derhâl 
müncemid olup (donup) elinden demir ve demirden eli 
ayrılmak ihtimali yokdur. Âhenden (demirden) eli bin 
âh-ı serd ile halâs ederse (kurtarırsa) eli ayasının sehl 
(yumuşak) derisi âhiyle âhende kalır. Bu şiddet-i şitâyı 
(kış şiddetini) diyâr-ı Azak’da ve Deşt-i Kıpçak’da 
(Kıpçak Çölünde) erba‘în ve zemherîr geçirdik, böyle 
keskin kış görmedik.  

Şimdi “ne var ki bunda, adamcağız bunun bir latife (fıkra) 
olduğunu açıkça belirtmiş işte” diyebilirsiniz. Öyleyse 
buyurun, Viyana’da şahit olduğu bir beyin ameliyatının 
hikâyesi: 

Der‑beyân‑ı kemâl‑i cerâhat‑ı üstâdân 

(Ülke kralının bir yakını yaralıdır ve tedavi çaresi 
bulunamamıştır.)  

Bu mecrûh (yaralı) kefere ne ölür ne ilâçpezîr olur 
(ilâçlardan fayda görür). Âhırı (sonunda) kâr kral eydir 
(der ki): “Benim ecdâdlarımın dâr-ı şifâlarında bu 
kadar vazîfe-i mu’ayyene yer cerrâh-ı kâmiller ve 
fassâd-ı âmiller var. Elbette benim bu akrabâma bir 
dâ-i devâ etsinler, yohsa cümlesini kat-ı erzâk 
ederim”, dedikte İstifani deyrinin cerrâhbaşısı ilac 
edecek olduğun hakîr (ben) istimâ’ edüp (işitip) 
cerrâhbaşıya varup hüsn-i ülfet etdikte ol ân mecrûh 
kefereyi getirüp bir çârpâlı serîr-i harîr üzre darîr-misâl 
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a’mâ gibi yatırdılar, ammâ başı Adana kabağı gibi 
cümle şişmiş. 

Hemân hekîmbaşı cümle kefereleri taşra kovup bir 
hüddâmı ve hakîr (ben) ile bir ıssı câmlı odada kalup 
hemân mecrûha bir filcân za’ferân (safran) gibi bir su 
içirüp kefere kendüden geçüp mest-i medhûş olunca 
oda içre bir mankal âteş yakup bir köşede kodu ve 
hemân ol ân mecrûhun vücûdun hekîmin hüddâmı 
kucağına alup cerrâh mecrûhun başına kelle-pûş 
kenârı olan yerin etrâfına bir diz bağı gibi bir tasma 
kayış bağlayup bir keskin usturayı eline alup herîf-i 
mecrûhun önüne cerrâhbaşı oturup herîfin alnının 
derisin iki kulaklarına varınca başının derisin çizüp sağ 
kulağı yanından deriyi sehel yüzüp kafâ kemiği 
bembeyâz nümâyân olup (görünüp) zerre kadar bir 
katre kan akıtmadı. 

Hemân cerrâh mecrûhun kulağından ileri şakak ta’bîr 
etdikleri yerden kafânın en yerinden kafâyı sehel 
delüp bir demir mengane sokup menganenin 
burmasın burdukça herîfin kellesi tâ şu derisi çizilen 
yerden kelle-pûş kadar kafâsı kalkmağa başlayup 
herîf-i mecrûh sehel hareket etdi. 

Andan yine menganeyi burdukça herîfin kellesi kabağı 
bi-emrillâhi te’âlâ kellenin diş diş kined yerlerinden 
açılup kelle içinde beyni enseden tarafa nümâyân 
olup kellenin içi kulaklar mâbeynine dek sulu kan ve 
sümük gibi ba’zı ahlât ile memlû olup beyni yanında 
tüfeng kurşumu kâğızıyle durur. Meğer beş dirhem 
çakmaklı tüfeng kurşumu imiş, beyninin zarı yanında 
durup kırmızı kan ile mülemma’ olup durur. Hemân 
üstâd-ı kâmil cerrâh hakîre eydir: 
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“Gel bak gör bu benî âdemün bir nân-pâre içün hâl-i 
diyergûnunu”, dedikde hakîr dahi ilerice vardıkda 
ağzıma ve burnuma koyun makremesin koyup mecrûh 
herîfin kellesi içine nazar etdim. Azamet-i Hudâ garîp 
insânın beynisi kafâ içinde gûyâ tavuk yumurtasından 
yavrusu henüz çıkmış gibi bir kuş yavrusu gibi 
büzülmüş başı ve gözleri ve burnu ve kanatları ile 
büzülmüş durur, ammâ üzerinde bir kalaın deriden 
zarfı, ya’nî bir beyâz zarı var. Cerrâhbaşı hakîrin ağzına 
makrameyi koyup kafâ içine baktığımdan eytdi: 

“Niçün ağzını ve burnunu makrame ile kapayup 
bakarsın”, dedikde hakîr eyitdim: 

“Belki bakarken yâ aksıram yâ öksürüp nefes alup 
verirken herîfin kellesi içre rûzgâr girmesin deyü 
ağzım ve burnum kapadım”, dedikde cerrâh eydir: 

“Âferîm sad bârekallâh işte sen bu ilme mukayyed 
olsan üstâd-ı kâmil cerrâh olurdun ve imâ’n-ı nazar ile 
takayyüd edüp bakdığından bildim ki bu dünyâda çok 
şey görmüşsün”, deyüp hemân acele ile mecrûh 
herîfin beynisi yanından bir çifte ile kurşumu alup bir 
sarı sünger gibi şey ile kurşumun bu kadar zamândan 
berü durduğu yerdeki uyuşuk kanları ve sarı sulu 
ahlâtları cümle sünger ile alup süngeri şarâp ile 
yaykayup yine kafâ içini ve beyni etrâfların pâk ü 
pâkîze silüp hemân yine acele ile kafâyı yerine koyup 
depesinden ve çenesi altından yassı kayışlarla 
muhkem sarup meydân-ı mahabbete bir kutu getirüp 
kodu. 

O dakika hizmetkârı meydana bir kutu getirdi. 
Kutunun içinde iri karıncalar vardı… Bunlardan birini 
demir çifteyle (cımbız) alıp herifin kafa derisinin 
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kesilen yerine yaklaştırınca aç karınca bir yerden iki 
deriyi birden ısırdı. 

O an cerrah karıncayı belinden makasla kesti ve 
karıncanın başı iki deri kenarını ısırakaldı… Öyle öyle 
ekleyip bir kulaktan bir kulağa seksen karıncayı ısırtıp 
kesti. 

Sonra yarayı merhemledi. Bu hakir, yedi gün gelip 
gidip adamı seyreyledim. 

Sekizinci günde herif iyileşip biraz hareket etmeye 
başladı. On beşinci gün kralın huzuruna götürdüler.” 
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Seyyah ve Meddah – II 

Yazar 

17. Yüzyıldan bugüne 400 yıl sesini duyurabilme başarısını 
gösteren bu büyük yazar hakkında bildiklerimizin önemli bir 
kısmı gene kendi ifadelerine dayanır. Bu durum, önce “birinci 
elden doğru bilgi” izlenimi verse de yazarın “meddah” özelliği 
göz önüne alındığında bazı şüphelerin uyanmasına yol açar.  

Öncelikle “veli” kelimesinin çoğul hali olan “evliya” 
kelimesinin özel isim olarak kullanılması pek de sık rastlanan 
bir durum değil. Bazı uzman araştırmacılar “Çelebi” kelimesini 
o zamanlar var olmayan “soyadı” gibi anlayıp “Çelebi ailesi 
Kütahya’dan İstanbul’a göç etmişti” gibi cümleler kurması da 
keza bu isim meselesini netleştirmeye yetmiyor. 

Araştırmalarını hataları ve tutarsızlıkları bulma üzerine 
temellendirenlere veya “biraz abartmışsa ne olmuş; bunlar 
okuyucunun ilgisini çekmek içindir” diyenlere taraf olmak 
kadar bunlar arasında bir orta yol bulmaya çalışmak da 
gerçeklere ulaşmaya yetmez. Çünkü Çelebi’nin anlattıklarını 
ne onaylamak ne de reddetmek için yeterli bilgi bulmak artık 
mümkün değil. 

Meselâ kendi yaptığı kanatlarla İstanbul boğazını uçarak 
geçen Hazerfen Ahmet Çelebi için de, barut roketiyle uçan 
Lagari Hasan Çelebi için de tek kaynak Çelebinin 
Seyahatnamesi olduğu halde çoğu kimse bunları tarihi 
gerçekler olarak bilir.  

Hayat hikâyesine şöyle bir göz atmak istersek: 
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25 Mart 1611’de İstanbul’da Unkapanı’nda doğdu. Babası, 
saray kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Ağa, annesi, Melek 
Ahmed Paşa, Defterdarzâde Mehmed ve İpşir Mustafa Paşa 
gibi önemli devlet büyükleriyle ile akrabalığı olan Abaza asıllı 
bir saray mensubudur. Çelebi, Dünyaya geldiğinde evlerinde 
yetmiş kadar ulema ve meşayih bulunduğundan bahsetse de 
bunların bu evin sürekli sakinleri değil de zaman zaman 
misafireten gelip giden kişiler olduğu akla daha yakın 
görünüyor. 

Çelebi, babası Derviş Mehmed Ağanın Kıbrıs fethine 
katıldığını, Kâbe’nin oluklarını bizzat imal ederek surre 
emânetiyle Hicaz’a götürdüğünü. Sultan Ahmed Camii’nin 
kapı ve pencere tezyinatı işlerinde çalıştığını, böylece I. 
Ahmed’in takdirini kazanarak musâhib-i şehriyârîliğe kadar 
yükseldiğini de kaydeder. Anne ve babasının saray mensupları 
oluşunun Çelebinin hem eğitiminde hem de aldığı görevler ve 
hatta katıldığı seyahatlerde olumlu katkıları olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Germiyan oğulları soyundan geldiğini belirten Çelebi, 
soyağacını Fetih kahramanları ve tarihe geçmiş başka ünlüler 
yoluyla Hoca Ahmet Yesevi’ye kadar götürse de bu ifadelerin 
tarih ve zaman bakımından tutarlı olduğu söylenemez. 

Saray çocuğu olmanın ona iyi bir eğitim sağladığı anlaşılıyor. 
Yedi yıl kadar Şeyhülislâm Hâmid Efendi Medresesi’ne devam 
ederken bir yandan da hocası Evliya Mehmed Efendi’den de 
hıfza çalışıp hafız olmuştur. Zaman zaman 24 saat sürekli 
Kur’an okunan mahallerde bulunarak bu önemli hizmete katkı 
sağlamış olup Kur’an-ı Kerimi ezberden 6 saatte hatmettiğini 
de bildirmektedir. Hat sanatını babasından öğrendi. Medrese 
eğitiminden sonra o da saraya intisap ederek Enderun’da 
tahsilini sürdürdü. Mûsiki eğitimi de aldı. Saraydaki eğitimi 
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meyanında; hat, nahiv ve tecvid gibi dersler okudu. Nihayet 
dört yıllık Enderun eğitiminden sipahi olarak mezun oldu. 

Bütün bu eğitimler ile babasının sohbetlerinden, orada 
dinlediği seyahat maceralarından almış olduğu anlaşılan 
seyahat merakı ve kendisinde doğuştan var olan “tatlı dilli, 
hoş sohbet” veya “ağzı laf yapma” özelliğiyle birleşince 
padişah huzuruna kadar uzayan bir iyi bir sohbet arkadaşı, 
giderek iyi bir “nedim” olma yollarını açmış olmalıdır.  

Ama o çok seyahat etmesinin sebebini 19 yaşındayken (19 
Ağustos 1630) gördüğü bir rüyaya bağlıyor: 

Ammâ bu müsevveddâtımıza (karalamalarımıza) şürû‘ 
etdüğimiz (başladığımız) mahalde hidmet-i şerîfiyle 

(şerefli hizmetiyle) şerefyâb olduğumuz 
(şereflendiğimiz) pâdişâh-ı Cem-cenâb fâtih-i Bağdâd-ı 
behişt-âbâd (Cennet gibi Bağdat’ın fatihi) Sultân 
Murâd Hân-ı Gâzî tâbe serâhu garîk-i rahmet ola (Gazi 
Sultan Murat Han ki toprağı temiz (kendisi) rahmete 
gark ola); anların zamân-ı saltanatlarında 
(saltanatları zamanında) hicret-i nebeviyye'nin (Hz 
Peygamber S.A.S’in hicretinin) sene 1041 târîhinde 
piyâdece (yaya olarak) Belde-i Tayyibe (temiz belde) 
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ya‘nî Mahmiyye-i Kostantıniyye (korumalı İstanbul) 
etrâflarında olan kurâ (köyle) ve kasabâtları ve niçe 
bin hadîka) bahçe) ve gül [ü] gülistânlı bâğ-ı İremleri 
(İrem Bağlarını) seyr [ü] temâşâ ederek (seyrederek) 
hâtıra seyâhat-ı kübrâ (büyük yolculuk) ârzûları hutûr 
edüp hatırlanıp), 

(C:1, S:27) 

Görüldüğü gibi meramını kısa cümlelerle anlatma, uzun 
cümlelerden sakınma gibi endişeleri yok yazarımızın. Ayrıca 
“hidmet-i şerîfiyle şerefyâb olduğumuz” gibi, “seyr-ü temaşa” 
gibi benzer kelimeleri beraber kullanarak okuyucuyu sıkma 
endişesinden de uzak. Şimdi bize yabancı gelen bütün bu 
meseleleri zamanının üslup özellikleri olarak değerlendirmek 
durumundayız. 

 

Âyâ (acaba) peder ve mâder (baba ve anne) ve üstâd 
ve bürâder (hoca ve birader) kahırlarından nice (nasıl) 
halâs olup (kurtulup cihân-geşt olurum (dünyayı 
dolaşırım)?" deyü (diye) her an Cenâb-ı Bârî'den 
dünyâda sıhhat-i beden, seyâhat-i tâm, âhir (son) 
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nefesde îmân ricâsında idim. Ve dâ’imâ dervîş-i dil-
rîşân (gönlü yaralı dervişler) ile hüsn-i ülfet (güzel 
dostluklar) edüp şeref-i sohbetleriyle müşerref olup, 
ekâlîm-i seb‘anın (yedi iklim) ve çâr-kûşe (dört köşesi) 
rû-yı zemînin (yeryüzünün) evsâfın (özelliklerini) 
istimâ‘ etdükde (işittikçe) cân [u] gönülden seyâhate 
tâlib (istekli) [ü] râğıb (ve arzulu) olup, "Âyâ (acaba) 
âlemi temâşâ edüp (seyredip) Arz-ı Mukaddese'ye 
(kutsal topraklara) ve Mısır ve Şâm'a ve Mekke ve 
Medîne'ye varup ol Mefhar-i Mevcûdât (bütün 
varlıkların kendisiyle iftihar ettiği) (Rasullah S.A.S.) 
hazretleri'nin Ravza-i Mutahharası'na (Kabr-i Şerifiyle 
mimberin arasındaki saha’nın toprağına) yüz sürmek 
müyesser (kolaylıkla mümkün) ola mı? (olur mu)? " 
deyü (diye) zâr [ü] giryân (ağlayıp inler) ve serserî ve 
nâlân olurdum. 

(C:1, S:28) 

Bu duygu ve düşünceler içinde hayat devam etmekteyken bir gün 
(H: 10 Muharrem 1040 = M: 19.08.1630 günü) evinde uyku ile 
uyanıklık arası bir haldeyken Yemiş iskelesi yakınındaki Ahi Çelebi 
Camiinde olduğunu fark eder. Birden kapı açılır ve cami silahlı ama 
nur yüzlü askerlerden oluşan bir cemaatle dolar. Sabah namazının 
sünnetini kılıp salâvat-ı şerife ile meşgul olmaya başlarlar. Evliya 
Çelebi ise minber dibinde oturmuş, bu nurlu cemaati hayran hayran 
seyretmektedir. Nihayet hemen yanı başında oturan kişiye kim 
olduğunu sorar. O zat "Aşere-i Mübeşşere'den (hayatta iken 
Cennetle müjdelenen ashab-ı güzinden) kemankeşlerin (okçuların) 
piri Ebî Vakkas oğlu Sa'd'ım" deyince elini öpüp, "ya Sultanım, bu sağ 
tarafta nura gark olmuş güzel kalabalık kimlerdir?" diye sorar; o da 

açıklar: 
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Anlar (onlar) cümle ervâh-ı enbiyâdır (bütün 
peygamberlerin ruhlarıdır). Ve gerü (geri) safda cümle 
ervâh-ı evliyâ ve asfıyâdır (veliler ve azizler). Ve bunlar 
ervâh-ı Sahâbe-i kirâm ve Muhâcirîn, Ensâr ve Erbâb-ı 
Soffa ve şehîdân-ı deşt-i Kerbelâ (Kerbelâ çölünün 
şehitleri) ve asdıkâ (sadıklar) dır. 

Ve bu mihrâbın sağındaki(ler) Hazret-i Ebûbekir ve 
Hazret-i Ömer; mihrâbın solundaki(ler) Hazret-i 
Osmân ve Hazret-i Alî'dir. Ve mihrâb önündeki 
külâhlıca âdem (adam) Hazret-i {Risâlet'in} dünyâ ve 
âhiret karındaşı Hazret-i Veysel Karanî'dir. Ve câmi‘in 
solunda dîvâr dibinde siyâh çerde (kara yağız) âdem 
(adam) senin pîrin Hazret-i {Risâlet'in} müezzini Bilâl-i 
Habeşî'dir. 

Ve bu ayak üzre cemâ‘ati saf saf bozan ve düzen 
kasîrü'l-kâme (kısa boylu) âdem (adam) Amr-i Ayyâr 
Zamîrî'dir. İşte bu alem (sancak) ile gelen asker(ler) ki 
kızıl kanlı esbâba müstağrak olmuşlar Hazret-i Hamza-
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i bâ-safâ ve cemî‘i ervâh-ı şühedâ (şehitlerin ruhları) 
dır" 

(C:1, S:28-29) 

... 

Bunları doya doya seyredip taze can buldum. 
Mihrapta ise Kâinatın Efendisi Peygamber Efendimiz 
Aleyhisselâtü vesselam oturmakta idi.  

... 

Hulasa-i meram (kısacası) Sa'd-ı Vakkas talimiyle eda-
yı hizmeti tamam edip Hazreti Risalet savt-ı muhrik 
(yakıcı sesle) ile uzzal makamında bir Yâsin-i Şerif ve 
üç sûre-i İzâ-câe ve sûre-i muvazeheteyni bi't-tamam 
tilâvet edip Bilâl "Fâtiha" deyip Hazret mihrapta ayağ 
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üzre dururken hemân Sa'd-ı Vakkas hazretleri 
destimden (elimden) yapışıp huzur-u hazrete götürüp: 

-"Âşık-ı sâdıkın ve ümmet-i müştakın Evliya kulun 
şefaatin rice eder" deyip Hazret'e götürüp "mübarek 
dest-i şeriflerin bûs eyle (öp)" deyince bükâ-alûd olup 
mübarek dest-i şerifine küstahane leb (dudak) (v)urup 
mehabetinden 

-"Şefaat yâ Rasulullah" diyecek mahalde (yerde) 

-Seyahat yâ Rasullullah" demişim. Heman Hazret 
tebessüm edüp 

-"Şefaati ve seyahati ve ziyareti ve Allahümme yessir 
bis-sıhhati ves-selâme" deyüp "Fatiha" dediler. Cümle 
sahabe-i kiram "Fatiha" tilavet edüp (okuyup) cümle 
huzzar-ı meclisîn (orada bulunanların) dest-i şerifini 
bûs ederdim (ellerini öperdim). Ve her birinin hayır 
duasını alıp giderdim.  

(C:1, S:30-31) 
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Kiminin dest-i şerifi (mübarek eli) misk gibi, kimi 
amber, kimi sümbül, ve kimi ve kimi reyhan ve kimi 
zaymuran ve kimi benefşe (menekşe) ve kimi karanfil 
gibi kokardı. Ammâ bizzat râyiha-i Hazret-i Resul 
zaferan-ı verd-i handan gibi kokardı. Ve mübarek sağ 
elin(i) bûs ettiğimde (öptüğümde) pembe misal 
kemiksiz bir dest-işerif idi. Ammâ sâir enbiyanın dest-i 
şerifleri ayva rayihası kokardı. Hazret-i Ebûbekir es-
Sıddik'in dest-i şerifleri kavun gibi şemm olunurdu 
(kokardı). Hazret-i Ömer'inki rayiha-til amber gibi idi. 
Hazret-i Osman'ın benefşe (menekşe)gibi rayihası 
(kokusu) vardı. Hazret-i Âli'ninki râyiha-i yasemen idi. 
İmam Hasan karanfil gibi, Hazret-i Hüseyin verd-i 
ebyaz gibi kokardı. Rıdvan-allahu tealâ aleyhim 
ecmain.  

(C:1, S: 31-2) 
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Bu hâl üzre cemi'i huzzar-ı meclisinin (hazır 
bulunanların) dest-i şeriflerin(i) bûs edüp yine Hazret-i 
Risalet bir "Fatiha" deyip cümle ashab-ı güzin savt-ı 
âla (yüksek sesle) seb-ül mesaniyi tilavet edüp heman 
hazret-i Risalet-penah mihraptan  

"Esselamu aleyküm eyâ ihvan"  

deyüp câmi'den taşra (dışarıya) revan olunca 
(yürüyünce) cümle Sahabe-i kiram hakîre (bana) gûna-
gûn hayır dua ettiler ve câmi'den çıkıp gittiler.  

(C:1, S: 31-3) 
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Hemân Sa'd-ı Vakkas belinden sadağın (ok kabını) 
çıkarıp hakîrin (benim) beline kuşatıp tekbir edüp: 

- Yürü, sehm-ü kavs ile gazâ eyle ve Allah'ın hıfz-u 
emanında ol ve müjde olsun sana bu mecliste ne 
ervah (ruhlar) ile görüşüp dest-i şeriflerin bûs ettinse 
(öptünse) cümlesini ziyaret etmek müyesser olup 
seyyah-ı âlem ve ferîd-i âdem olursun. Ammâ geşt-ü 
güzar ettiğin memâlik-i mahruseleri ve kılâ-i 
büldanları ve âsar-ı acîbe ve garîbeleri ve her diyarın 
memdûhât, sanâyî-ât, me'kûlat (yiyecek) ve 
meşrûbâtını (içeceklerini) arz-ı beledî (şehirlerin 
genişliğini) ve tûl-i neharların (nehirlerin uzunluklarını) 
tahrir edip (yazıp) bir âsar-ı garibe (görülmemiş bir 
eser) eyle. Ve benim silahımla amel edip dünya ve 
âhiret oğlum ol. Tarik-i Hakk'ı elden bırakma (Allah 
yolundan ayrılma), gıll-u gışdan (lüzumsuz işlerden ve 
sözlerden) berî (uzak) ol. Nan u nemek (tuz ekmek) 
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hakkını gözle, yâr-ı sadık ol, yaramazlara yâr olma, 
eyilerden ey(i)lik öğren." deyu v'az u bendler edüp ve 
alnım bûs edüp (öpüp) Âhi Çelebi câmiinden taşra 
(dışarı) çıkıp gittiler.  

(C:1, S: 31-4) 

Hâkir (ben) mebhût (şaşırmış) olup hâb-ı rahattan 
(rahat uykudan) bîdâr olup (uyanıp); 

-"Ayâ (acaba) bu benim vak'am mıdır, yoksa vâki-i 
halim midir, yoksa rüya-yı saliham mıdır?" deyu gûna 
gûn tefekkür ile inşirah-ı sadr ve zevk-i derûna nâil 
oldum.  

... 

Sabah olup uyanınca bir abdest alıp bu rüyamı tabir 
ettirmek üzere Kasımpaşa’da İbrahim Efendi 
Hazretlerine gittim. Bu zat bana: 

“Sen büyük bir seyyah olacaksın!” 

buyurdu. Ben de bundan sonra seyahata çıkıp 
gördüklerimi yazmaya başladım. 

* 
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Seyyah ve Meddah – III 

Bursa 

Gerekli izni ve duayı alınca Çelebi artık seyahate hazırdır. 
Ancak hemen yola çıkmak yerine önce yaşadığı şehri 
anlatmaya, buna da kuruluşundan itibaren tarihiyle başlar. 
Evliya Çelebiye göre İstanbul’un ilk kurucusu Hz. 
Süleyman’dır. Daha sonra dokuz kere yıkılıp dokuz kere tekrar 
kurulmuştur. Dokuzuncu kurucusu Konstantin imar 
faaliyetleriyle kayda değer eserler bırakmıştır. 

Bu arada Karadeniz’i Hazar denizinden Venedik’e kadar 
uzatan Çelebimiz, Karadeniz’in Akdeniz’den daha yüksek 
olduğunu, İstanbul boğazının ise doğal olarak var olmayıp 
daha sonraları insan gücüyle, kazma kürekle açıldığını ileri 
sürmektedir. Bu işi Makedonyalı İskender yaptırmıştır. Hz. 
Hızır’ın tavsiyesiyle bu boğazı açtırmış ve Karadeniz’in şiddetle 
Akdeniz’e akan sularıyla İzmir civarındaki düşmanını yenerek 
muzaffer olmuştur. Hattâ Septe (Cebel-i Tarık) boğazını da bu 
zat açtırarak Akdeniz’i Okyanusa bağlamıştır. 

İstanbul’un kaleleri ve surları için kendi gözlem ve ölçümlerine 
dayalı sayısal bilgiler veren Evliya Çelebi şehrin tılsımlarını ve 
madenlerini de uzun uzun anlatır. 

Daha sonra şehrin fethe kadar Müslümanlarca on kere 
kuşatılması hakkında da bilgiler verir. İstanbul tarihinin en 
uzun bölümü ise fethin hikâyesi ve arkasından gelen 
İstanbul’daki selatin camilerin, bunların özelliklerinin ve 
özellikle hayratlarının anlatıldığı yerlerdir.  

Kanuni Sultan Süleyman, onun sadrazamları ve Osmanlı 
eyaletlerinin ayrı ayrı anlatıldığı bölümlerden sonra Sultan II. 
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nci Selim, ve III. üncü Murat devirleri anlatılır. Buradan 
itibaren Çelebinin yaşadığı çağ başladığından verilen bilgiler 
daha teferruatlıdır. Fatih Sultan Mehmed oğlu Sultan II. nci 
Bayezid için daha da teferruatlı bilgiler verilmektedir. 

Bir ara kendi çocukluk devrini anlatmayı araya alan Çelebi 
hemen arkasından Şeyhülislamları ve diğer şeyhleri 
nakletmeye geçer. Semtler, mesire yerleri, ziyaret yerleri ve 
gene bir kısım ilim ehlinin ve tellaklar, hırsızlar, yankesiciler, 
dilenciler ve aşağılık işlerle iştigal edenlere kadar çeşitli 
esnafın, sanatkârın sayılarıyla beraber tanıtılmasıyla 
İstanbul’un anlatımı 1.nci cildin sonuna kadar devam eder. 

Seyahatnamenin II. Cildi, bu günkü TV dizileri gibi önceki cildi, 
özellikle her şeyin başladığı Ahi Çelebi Camiinde yaşadığı 
olağanüstü sabah namazını özetleyerek başlıyor. Ertesi günün 
sabahında eski dostlarından Gedikpaşa semtinde bulunan 
Okçuzâde Ahmet Çelebiyi evinde ziyarete gittiğinde onun bir 
seyahate çıkmak üzere olduğunu görür: Bursa şehrini gezmek 
ve ziyaretlerde bulunmak üzere hazırlanmıştır. Evliya Çelebi 
bu dostundan reddedemeyeceği bir teklif alır: 

 

"Ey birâderim Evliyâ! Gel seninle "Evvelâ refîk, 
sümme't tarîk" (önce yoldaş, sonra yol) fehvâsınca 
(deyimi gereği) refîk (yoldaş) olup beş-on gün için 
taht-ı kadîm (eski taht, payitaht; başşehir) olan Bursa 
şehrini seyr-ü temâşâ (seyr) edelim. Ola ki mahzun 
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gönüllerimiz şad, gam-gîn (tasalı) hatırımız âbâd (şen) 
ola. Orada nice ibretnüma (ibret gösteren, veren) 
âsarı (eserleri) temaşa (seyir), selef-i salatin-i âl-i 
Osman (önceki Osman oğulları sultanlarının) 
merakidini (kabirlerini) ziyaret edelim. Hususan 
(özellikle) Hazret-i Emir Sultan’ın âsitanesine 
(dergâhına) yüz sürüp kalbimizi münevver (aydınlık) 
kılalım.” 

Bu teklif Evliya Çelebinin içine bir ateş düşürür: 

 

O yâr-i vefadârın (vefalı dostun) teklifiyle tabiatıma 
(içime) diyar-ı Bursa arzuları geldi. Hemen bâ kemal-i 
saf (saf ve temiz bir şekilde (cevabı bekletmeden)) 
“gidelim” dedim. Huzzar-ı meclis (orada hazır 
bulunanlar) “mübarek olup salim (selametle) ve ganim 
(faydalanmış olarak) avdet (dönüş) müyesser (kolay) 
ola” diye hayır dua ile bir fatiha-i şerife tilavet 
eylediler (okudular). Hakir (ben) de hemen ol mahalde 
(orada) - peder ve maderin (baba ve annemin) haberi 
olmadığı halde - yirmi nefer (kişi) yârân-ı (dostlar) bâ 
safâ (gönle neşe veren) ile Eminönü’ne gelip bir 
Mudanya kayığına (teknesine) süvar olduk (bindik)  

Böylece ilk seyahat olan Bursa yolculuğu 1050 (1640) yılının 
Muharrem ayı başlarında başlamış olur. 
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Gemide bulunan bazı musiki ehli ile beraber ilahiler çalıp 
okuyarak Heybeli Ada önüne kadar gelirler ve Çelebinin 
yolculuk menzilleri hakkında bilgiler verme usulü burada da 
kendini gösterir: 

 

  

Âşıkane sadıkane bir Hüseyin Baykara faslı (*) oldu ki 
erbab-ı zevkin ağzından salyalar aktı. Bu zevk ve 
sürurla Heybeli Ceziresinin (adasının) önüne vardık. 

Vasf-ı Heybeli: İstanbul’a on sekiz mildir. Muhiti 
çevresi dairen medar (çepeçevre) dokuz mildir. Mamur 
ve abadan (bakımlı) dır. Bir manastırı var, yılda bir 
kere Rumlar kayıklarla gelip ziyaret ederler (**). 
Cezire halkı hep zengin Rum reisleridir. Ab-ı hayat gibi 
ve dilrubâ (gönül çelen, çok güzel) bağları vardır. 
Hâkimleri bostancı başı ile bir yeniçeri yasakçısıdır.  

(*)Hüseyin Baykara faslı: Son Timur padişahı olan 
Hüseyin Baykara (1430 - 1505), sarayını edebiyat 
yuvası, bilimler akademisi haline getirmişti. Kendisi de 
büyük bir şair olan bu zatın bu minvalde yârânıyla 
teşkil ettiği cemiyetler, ilim ve edebiyat meclisleri 
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olarak tarihlere geçmiş ve bu tür faaliyetler için bu 
deyim kullanılır olmuştur.  

(**) Seyahatnamenin bir baskısında şöyle bir ek bilgi 
verilmektedir: “Zira kefere zamanında Ayasofya'dan 
perhiz ve ibadetle uçan rahip Angiliya' nın bu kilisede 
mezarı vardır”.  

Mudanya şehri ve Nilüfer nehrinden sonra Bursa’ya ulaşılır. 

 

Evsaf-ı menzil-i dar-ül harir ve tahtgâh Bursa 

İpek diyarı ve başşehir Bursa menzili 

Seyahatnamenin bu başlık altındaki kısmına Evliya Çelebi tarih 
ilminin tarihiyle başlar. O’na göre Hz. Âdem’den sonra ilk tarih 
Hz. İdris zamanında yazılmıştır. O zamandan beri yazılan 
bütün tarihleri incelemiş olan tarihçilerle görüştüğünü, bu 
tarihlerden hiçbirinin Bursa’nın kurucusunu yazmadığını 
söyledikten sonra sayfanın dipnotunda:  

 

Bursa Kartaca’lı meşhur Anibal’in verdiği plan üzerine 
Beytini hükümdarlarından ikinci Prusyas tarafından 
tesis olunmuştur (kurulmuştur). 

diyerek okuyucunun zihnine soru işaretleri yığmaya devam 
eder. 

Bu girizgâh tarih yazımını Hz. Süleyman’a kadar getirir ve 
Süleymanname isimli tarih kitabından Bursa’nın kuruluşu 
hakkında aldığı bilgileri önümüze serer: 
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Süleyman aleyhisselam taht üzere ber-hava (havada) 
tayaran ederken (uçarken) Ruhban Dağının zirve-i 
âlâsında (yüksek zirvesinde) meks eder (duraklar). 
Dört çevresine bakarak veziri Asaf Berhayâ’ya: “şu 
fasl-ı ferahfezada (gönle huzur veren yerde) bir şehr-i 
azim (büyük bir şehir) olsa idi ne güzel olurdu” 
buyurdu. Cin ve devlerden olan mukarrebleri 
(yakınları) eyittiler (dediler): “Yâ nebiullah tufandan 
evvel burada azim (büyük) bir şehir ile bir kal’a-i 
kadim (eski bir kale) var idi. O kal’ayı Cann kavmi 
yapmış derlerdi. Biz buraya askerle geldik 
fethedemeyerek geri döndük. Sonra tufanda kal’a 
gark olarak (su altında kalarak) namı nişanı güm 
(kayıp) olmuş. Hazret-i Süleyman emriyle periler o 
yerin taş ve toprağını tathir ederler (temizlerler). 
Kal’nın burç ve barûları (duvarları) nümayan olur 
(görülür). Emr-i Süleyman ile şiddetli lodos eserek der 
ve divar (kapı ve duvarları) zahir olur (ortaya çıkar). 
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Bu gün Bandırma’ya bağlı bir belde olan Edincik de Evliya 
Çelebi’ye göre gene Hz. Süleyman tarafından kurulmuştur. 
Ama ne maksatla? 

 

Süleyman Aleyhisselam Bursa’nın cenub-u garbında 
(güney batısında) bir merhale (bir günlük) mesafede 
Edincik nam (isminde) şehr-i azîmi (büyük şehri) bina 
edip Belkıs’a tahtgâh (başşehir) kılar. Hâlâ kasr-ı âlileri 
(büyük köşkleri) zâhir (görünür), bâhir (belli) dir. 
Ayasofya amutları (sütunları) nın birçoğu bu şehirden 
gitmiştir. Süleyman Aleyhisselam her sene Belkıs ile 
gelip bu Keşiş Dağında zevk-ü safa edermiş. O halde 
Bursa Tufan’dan sonra Hazret-i Süleyman’ın imarı 
olmuştur. 

* 
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İsyanın Şiiri 

 

İtaatsizlik, boyun eğmeme, ayaklanma anlamlarına gelen 
isyan, edebiyatta ve özellikle şiirde çok rastlanan bir tema 
olarak dikkat çekmektedir. Bazı gazetelerin köşe başlarında 
(veya başka yerlerde, yerlerinde) akademik ünvan sahibi anlı 
şanlı bilim adamları, ünlü – ünsüz araştırmacılar yazılar 
döşenmekte; Net’te “İsyan Şiirleri” başlıkları açılmakta, yazarı, 
şairi belirli-belirsiz, alıntı-çalıntı yığınla yazı - şiir 
paylaşılmaktadır. Çok kullanılmasının çok “beğeni” çektiği 
anlamına geldiği kabul edilirse bu itibarın sebeplerini 
araştırmak faydalı olabilir. 

Söze ve yazıya dökülmüş isyanın faili, yani isyan eden bellidir; 
yani dileyen herkes isyan edebilir. Çünkü bunların çoğunda 
sözkonusu olan eylemli bir isyan değil, düşüncede, hatta hayal 
âleminde kısacası sözde olan bir isyandır. İsyanın muhatabı, 
yani mef’ulü, yani tümleci ise oldukça geniş bir çeşit yelpazesi 
oluşturmaktadır: sevgiliye, ana-babaya, yerel ve merkezî 
yönetimlere, yargı ve infaz görevlilerine, güvenlik güçlerine; 
giderek adalete, yasalara talihe, bahta, hattâ başta kader, 
kutsal kavramlara; kısacası her türlü otoriteye isyandan 
bahsedilebilir.  

İsyan edebiyatını parlatmak da bir edebî tür haline gelmiş gibi 
görünüyor. Elbette maksat sanat değil, sanatı siyasi mesajlara 
aracı yapmak. Bu kışkırtıcılar tarihin derinliklerinden örnek 
toplamayı pek seviyorlar. Meselâ 17. nci yüzyılın şiir ustası 
Nef’i gözdelerindendir. Öyle ya devrin ileri gelenlerini, nice 
vezirleri hatta sadrazamı eleştirmekten çekinmeyen Nef’i 
babasını bile acımasızca hicvetmemiş mi: 
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Peder değil bu bela-yı siyahtır başa 

İyi de, hicivle isyan muadil mi? Elbette değil; işin içinde 
“otorite” var ya; araştırmacıya bu kâfi.  

Dadaloğlu açıkça devlete isyan eder: 

Hakkımızda devlet etmiş fermanı 

Ferman padişahın dağlar bizimdir 

 

18.nci yüzyılda yaşamış olan ozanı, yüzyıl sonra kurulacak 
Fırka-i İslâhiye’ye karşı savaşan bir halk kahramanına 
çevirmekte de beis görmez bu önyargılı araştırmacılar. Adeta 
gerçeği araştırmak yerine kendi doğrularına taraftar 
aramaktadırlar. 

17.nci yüzyıl ozanlarından Kul Nesimi önce ar ve namusa 
sonra harama isyan eder: 

Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne 

... 

Sofular haram demişler bu aşkın badesine 

Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne 

 

18. nci yüzyıl ozanı Dertli bugünün Türkçesiyle telli sazı 
överken âyete, kadıya ve adalete isyan eder: 

Telli sazdır bunun adı, 

Ne ayet dinler ne kadı, 

Bunu çalan anlar kendi  

Şeytan bunun neresinde? 
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Bu şiir hakkındaki rivayetlere göre bir kadı, Dertli’ ye “sazın 
içinde şeytan olduğu” yolunda bir “haber” göndermiştir. Kadı 
niye doğrudan söylememiş, Dertli’yi böyle muhatab almasının 
sebebi neymiş, bir dava mı varmış yoksa kadı durup dururken 
mi böyle bir “haber göndermek” istemiş? Başka saz çalanlara 
da haber göndermiş mi, koskoca kadı bu kadar kesin bildiği bir 
konuda neden bir yasak çıkarmamış da haber göndermekle 
yetinmiş; sazı böyle kötüleyen başka kadı yok da Dertl’nin 
kadısı türünün tek örneği mi? Bu ve cevabı olmayan benzer 
soruları çoğaltmak mümkündür. Ancak bu manzumenin 
Dertli’ye ait olup olmadığı, hikâyenin doğruluğu gibi konular 
artık pek de önemli değil. Önemli olan bu manzume ve 
hikâyenin seveninin çokluğu ve sevme sebepleri. Gene de bir 
hususun altını çizmek gerekir: Edebiyatta “ters intihal” çok 
görülen bir durumdur: yâni birisi bir şeyler yazar ve bilinen, 
sevilen birinin imzasıyla ortaya atar, devrin imkânlarıyla yayar. 
Hususen “Halk Edebiyatı” alanında bunun örneği çoktur. 

Manzumenin muhtevasına ve mesajına gelince: “sazın içindeki 
şeytan” motifi alegori yoluyla alaya alınmakta, şeytana aslına 
aykırı birtakım özellikler yüklenmekte, şeytanın gözle 
görülebilir, sesi duyulabilir, boynuzlu, kuyruklu bir yaratık 
olduğu öngörülmektedir. Böyle nitelemelerin ya işin hakikatini 
bilmemekten ya da bu hakikati önemsememekten 
kaynaklandığı bellidir. Ayrıca bu cehalet ve lâkaydinin altında 
bu “apaçık düşman” ın varlığını inkâr gibi onun başta gelen 
vesveselerinden birine kapılmış olma ihtimali de oldukça 
yüksektir. 

Nitekim manzumenin başta gelen tema’ sının inkâr ve isyan 
olduğu; yazan, beğenen ve yayan herkesin Ne ayet dinler ne 
kadı cümlesinde ifadesini bulduğu üzere âyet ve adalete isyan 
halinde oldukları da açıkça bellidir. 
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16. ncı yüzyıl ozanı Pir Sultan Abdal da inkâr ve isyan 
edebiyatının önde giden ünlülerindendir: 

 

Alınmış abdestim aldırırlarsa 

Kılınmış namazım kıldırırlarsa 

Sizde Şah diyeni öldürürlerse 

Ben de bu yayladan Şah´a giderim 

Buradaki alınmış abdest, kılınmış namaz motifi, ibadetin 
tarifini kendine göre, kendi düşünüş, anlayış ve inancına göre; 
kısacası işine geldiği gibi yapan, doğrusunun bu olduğunu 
iddia eden grupların kültüründe yer alır. Sonuçta doğru 
ibadeti, kâinatı yoktan var edenin insanoğlunun bilmesini, 
uymasını istediği, emrettiği “doğru yol” u inkâr eden âsi bir 
anlayışın icat ettiği inanış sisteminin temel unsurlarından 
biridir. 

Bu hakikat de bizi konunun özüne yaklaştırır: birileri 
kendilerine göre bir yol uydurmuş, uymuş gitmektedir. 
“Semi’na ve atayna” (duyduk ve itaat ettik) yerine “semi’na ve 
asayna” (duyduk ve isyan ettik) demeyi seçen üstelik bunu 
iftiharla öne süren; herkesi bu safsataları kabul etmeye, 
taraftarlarının da inançlarını pekiştirmeye, sayılarını artırmaya 
çalışan bir propaganda çabası ile karşı karşıya olduğumuz 
bellidir. 

Bu isyan teşvikçilerinin dikkat çeken bir hususiyeti de şudur: 
yaptıkları alıntılarda isyanı ne doğrudan dile getiren ne de ima 
eden bir yön bulunmasını önemsemezler. Uzmanlık seviyeleri 
o kadar yüksektir ki çoğu zaman isyanın kime – neye karşı 
yapılmakta olduğunu belirtmeye bile lüzum görmezler; isyan 
diyorlarsa isyandır işte. 
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Meselâ:  

- Köroğlu: 

Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu 

- Şarkışla’ lı Âşık Serdari: 

Serdari halimiz böyle n’olacak 

Kısa çöp uzundan hakkın alacak 

Mamurlar yıkılıp viran olacak 

Akıbet dağılır ilimiz bizim 

- Pir Sultan Abdal: 

Benden selam olsun ev külfetine 

Çıkıp ele karşı ağlamasınlar 

- Nesimi 

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına 

Rızkımı veren Huda’dır kula minnet eylemem 

Bu örneklere bakarak bu tema’nın halk edebiyatına özgü 
olduğu düşünülmemelidir; divan edebiyatı da bu 
kampanyadan nasibini bolca almıştır: 

Baki:  

 

Fermân-ı aşka can ile var inkıyâdımız 

Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız 

 

Baş eğmeyiz edâniye dünya-yı dûn içün  

Allâhadır tevekkülümüz i’timâdımız 
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Biz müttekâ-yi zer-keş-i câha dayanmayız 

Hakkın kemâl-i lutfunadır istinâdımız 

... 

Not:  

 

• İçinde “Allah” ve “Hak” kelimeleri bulunan 

mısralar alıntıya alınmamış; konuya veya 

laikliğe aykırı bulunmuş olabilir 

 

• “Altın işlemeli baston” iktidar demekmiş, 

sayın uzman öyle diyor 

Çağdaş şairlerden verilen örneklere hiç girmeyelim en iyisi. 

Çünkü sırada inhirafa, yani sapmaya uğratılmış, ifsad edilmiş 
muhteşem bir şiir var, muhteşem bir kişiden, Hz. evlana’dan: 

“Bir Anadolu Hümanisti Mevlâna” isimli kitapta Hz. Pir’in bir 
gazelinin tercümesi şöyle: 

 

Öyle karanlık bir geceyim ki, aya isyan ettim 

Öyle çıplak ve yoksulum ki, sultana isyan ettim 

O güzeller güzeli lütfedip çağırdı da beni 

Gitmiyorum evine yola ize isyan ettim 

 

İnatlar etse sevgilim nazlar etse, üzse beni 

Yine de ah demeyeceğim: ah çekmeye isyan ettim 
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Altınla, şanla, mevkiyle çelmek isterler aklımı 

Bilmezler altına da şana da mevkiye de isyan ettim 

 

Kuru bir saman çöpüyüm ama, mıknatısa isyan ettim 

Öyle bir zerreyiz ki biz, isyan ettik dört unsura  

 

Suya, ateşe, rüzgâra toprağa; isyan ettik beş duyuya 

Beş altı dediğin nedir ki zaten senin? 

 

Öyle bir zerreyim ki ben, tek'e isyan ettim 

Bu söze dayanamazsın, çünkü suyun dışındasın 

 

Güneşe benzediği için ben güneşe isyan ettim 

 

Aynı şiirin A. Gölpınarlı tarafından yapılan tercümesi ise şöyle: 

 

Öylesine karanlık bir geceyim ki ay'a kızgınım. 
Öylesine çırılçıplak bir yoksulum ki padişaha 
öfkelenmişim. 

 

O eşsiz, tek güzel lütfediyor eve çağırıyor beni; fakat 
bir bahane bulmuşum, yola da kızmışım yolculuğa da 
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Sevgilim inada girişse, nazlansa, beni kederlere atsa, 
kararsız bir hale getirse 

gene de ah etmeyeceğim ah'a da kızgınım şimdi. 

 

Gâh altınla aldatır beni, gâh mevkiyle, gâh orduyla. 
Ondan altın istemem ben, mevkilere de kızgınım 
zaten. 

 

Öylesine bir demirim ki koca mıknatıstan kaçıyorum. 
Bir saman çöpüyüm ama âlemin mıknatısına 
öfkelenmişim. 

 

Öyle bir zerreyiz ki dört unsura da öfkeliyiz, beş 
duyguya da altı cihete de. Zaten beş, altı dediğin nedir 
ki tek olana bile kızgınım ben. 

 

Bu söze dayanamazsın sen çünkü suyun dışındasın. 
Güneşe benzeyenlere bile neden benziyorlar diye 
öfkelenmedeyim. 

Bu mütercim de ifsad konusunda pek mümtaz olsa da 
“kızgın”, “öfkeli” kelimelerinin hepsini “isyan” a çevirmeyecek 
kadar dürüst davranmış en azından. 

Şimdi önceki tercümeyi yapandan açıklama istesek, “ha kızgın, 
öfkeli ha da asi; ne farkı var kardeşim?” gibilerden 
öfkelenecektir. 

En iyisi kararı okuyucuya bırakmak galiba. 

* 
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Entelleştiremediklerimizden misiniz? 

Bu kelimenin ve bundan türetilmişlerinin anlamı, kapsamı, 
özellikleri pek de belirli değil. Sözlüğe şöyle bir göz atınca 
şunlarla karşılaşıyoruz: 

 

entelektüel / entellektüel: 1) Fikrî meselelerle ilgili 2) 
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel 
öğrenim görmüş kimse, aydın, münevver; merak 
neticesi veya meslek icabı fikrî meselelerle uğraşan 
kişi, münevver, ziyalı, aydın 

 

entelekya: Aristo'ya göre, her varlığın erişmeye 
yöneldiği olgunluk durumu 

 

entelijans: Zeka, akıl, feraset. 

 

entelijansiya: Aydınlar, münevverler grubu, kitlesi; 
aydınlar topluluğu. Kültürel ve siyasal etkinliğe sahip 
entelektüel topluluk. 

 

entellektüalizm: Varlığın düşünceden doğduğunu, 
aklın sezgi ve iradeden üstün olduğunu ileri süren ve 
olayların karmaşıklığını dikkate almayan felsefî görüş; 
zekâcılık, zihincilik, zihniye, anlıkcılık. 
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entel: Entellektüellik iddiasında olan, entellektüelliğe 
özenen kimse. Entellektüel olmaya özenen ancak 
bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış; Sahte 
aydın 

 

entel takılmak: Entellektüel görüntüsü verecek 
tavırlar içinde olmak. 

 

Not: Bu izahlarda geçen “anlık” kelimesi kolayca fark 
edilebileceği üzere TDK üretimi ve şöyle açıklanıyor: 

 

anlık: ... Duyu ve iradeden ayrı olarak 
düşünülen bilme melekesi, anlama gücü; usa 
vurma, yargılama, müdrike, entelekt (galiba 
idrâk demek istiyor ama, dili varmıyor işte) 

 

“Okumuş” desek olmuyor, “arif” desen olmuyor, “hakîm” 
desen kimse kabul etmez. Bunun yerine “aydın”, hattâ 
“münevver” demeyi tercih ediyor kimisi. Buna göre bu ikisi 
birebir aynı mı, değil. Her entelektüel “aydın” olabilir, hatta 
olmalıdır ama her “aydın” “entelektüel” olamıyor.  

 

“Aydın” ı “havasına” havale edelim de diğerini biraz daha 
deşeleyelim. İngilizcede “intelligence” doğrudan “zekâ” 
anlamına geliyor. Britannica şöyle diyor: 

 

Human intelligence, mental quality that consists of 
the abilities to learn from experience, adapt to new 
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situations, understand and handle abstract concepts, 
and use knowledge to manipulate one’s environment. 

Yâni: 

İnsan zekâsı, deneyimlerden öğrenebilme 
yeteneklerinden oluşan zihinsel kalite, yeni durumlara 
uyum sağlama, soyut kavramları anlama ve ele alma 
ve çevreyi manipüle etmek için bilgiyi kullanma. 

 

İyi de “zekâ” dan çıkan yol “istihbarat” a nasıl ulaşır? 
“intelligence service”, “intelligence office”, “intelligence 
agency” hep “istihbarat teşkilatı” anlamına geliyor. Hatta 
ABD’nin anlı şanlı dış istihbarat örgütü CIA’nın açılımı “Central 
Intelligence Agency” olduğuna göre “zekâ” ile “haberalma” 
arasında şaşmaz bir bağ öngörülmüş olmalı: “İstihbarat işi 
ancak olağanüstü zeki insanlar tarafından yapılabilir”. Aman 
bizden uzak olsun da kim yaparsa yapsın. Neyse ki ABD iç 
güvenlik teşkilatı FBI’ın isminde bu vurgu yok, bundaki “FB”, 
“Federal Büro” anlamına gelirken, “I”, “intelligence” değil, 
“investigate: soruşturma” kelimesini temsil ediyor. Demek ki 
FBI’dan CIA kadar korkmamıza lüzum yok (yoksa daha mı fazla 
korkmalıyız?). Sakın “suçum yoksa niye korkayım?” demeyin, 
bunlar adamı önce vurur sonra sorguya alırlar. 

 

Bizim için mühim olan: mânasını aradığımız “entelektüel” ile 
“haberalma” fiilinin doğrudan bir bağının, alâkasının olmayışı. 
Demek ki mânâyı medlûlünden çözmeye çalışacağız. Cemil 
Meriç abimiz meseleye “bireysel” değil, “kurumsal” düzlemde 
bakıyor genellikle; yâni “intelijansiya” kelimesini 
“entellektüel” den çok kullanıyor; bir kaç örnek: 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment
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Genç hâfızalara yerleştirilen “tilcik” ler üredikçe 
üremiş, nesillerin zevk selâmetini bozmuş, onları 
tarihlerinden ve mukaddeslerinden koparmıştır. Bu 
ülkenin aydınları yıllarca tek hürriyet tanımışlardır: 
dillerini tahrip hürriyeti. Tefekkür yasaklanmış, irfana 
sadâkat vatan ihaneti sayılmıştır. Zekâları felce 
uğratan bir devrimdir bu. Zaman zaman halkçılık, 
milliyetçilik, ilericilik ve benzeri mefhumların arkasına 
saklanmıştır. Bu çılgınlığı solun cılız omuzlarına 
yüklemek yanlış. Suç hepimizin. Hepimizin yâni 
minnacık çıkarları uğruna bir avuç mirasyedinin 
kararlarına kafa tutmayan cebîn ve iz'ansız bir 
intelijansiyanın. 

 

Burada “bizim” diyerek kavramı sahiplenmekte, kendini de 
intelijansiyanın içinde saymaktadır. Hâlbuki bu kelimeyi ve 
özellikle muhtevasını hep kötülemiştir. 

... 

Sultan Abdülhamid, ya meclis, ya devlet şıklarından 
birini tercih zaruretinde kalmış ve tabiatıyla devleti 
tercih etmiştir. Jön Türk namıyla anılan, ne idüğü 
belirsiz ve millî kültürden kopuk aydınlar 
“hürriyetlerimizin gâsıbı, müstebit kızıl sultan” diye 
ona çatmışlardır. 

Devlet mi mühim, yoksa hürriyet mi? 

Devlet olmadıktan sonra hürriyeti ve meşrutiyeti ne 
yapacaksın? Doksan Üç felâketinden sonra «Sultan 
Abdülhamid gibi bir dış politika üstadının başımızda 
bulunuşu hakikaten bir talihtir.» Ne yazık ki 
intelijansiyamız, garip bir cinnete tutulmuştur. 
Düşmanın kulaklarına fısıldadığı üç beş heceyi, 
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mânâsını anlamadan tekrarlar durur: “Kanun-u Esasî, 
hürriyet” vs. Ferdî hürriyet zaten vardı; siyasî hürriyet 
ise devleti batırırdı. Sırp'a, Bulgar'a, Rum'a özenmenin 
gereği neydi? Bu cinnet rüzgârına millî telakkiden 
uzaklaşmış aydınlar ile ekalliyetler kapıldılar. 

 

Bu paragrafta kelimenin hem tarifi, hem de ve kötüleme 
sebebi var: tarif: aydınlar; sebep: millî telakkiden uzaklaşmış 
olmaları. Bundan da kötülemenin nesnesinin her intelijansiya 
olmadığını anlıyoruz. Son cümle ayrıca bu kötü aydınların 
kimlerle eşdeğer olduğunu da açıklıyor: ekalliyetler, yani 
azınlıklar. 

... 

Tanzimat ricali, dâhilî siyasetlerini Avrupa'ya 
sefaretler kanalı ile izaha alışıktılar. Osmanlı 
intelijansiyasının batı dünyası ile doğrudan teması 
1867 den sonradır. Devlet-i Âliyye ile ihtilâfa düşen 
Mustafa Fazıl, emellerini gerçekleştirmek için Yeni 
Osmanlıları Paris’e çağırır. Batıya hicret eden bu ilk 
mülteciler kafilesi, bütün siyasî mülteciler gibi karışık 
bir topluluk: dürüst insanlarla üçkâğıtçılar bir arada. O 
bir avuç gurbetzede, çok geçmeden hiziplere bölünür. 
Her hizip Avrupa kamuoyunu kazanmak ister, batının 
kiralık kalemlerinden faydalanmağa çalışır. Çıkarılan 
gazeteler kaçak olarak anavatana sokulur. 

 

Filozof veya İntelijansiyanın Öncüsü. 

 

Romancı Koestler için filozoflar çağdaş 
intelijansiyanın ilk temsilcileri. İntelijansiya nedir? Bir 
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ülkede hür düşünmek isteyen insanlar topluluğu. 
İntelijansiyanın oluşumu sosyal bir vetire. Bu vetire 
çağdaş Avrupa'da Fransız Devrimi ile başlar. Üçüncü 
sınıfın üst tabakalarında hür düşünme eğilimi bir lüks 
değil, hayatî bir ihtiyaçtır. Orta çağın dar yapısı içinde 
sıkışıp kalan burjuvazi, hayat sahasını (Lebensraum) 
fethetmek zorundaydı. Feodalitenin totem ve tabuları, 
hür düşüncenin dinamitiyle attırılmadıkça böyle bir 
fetih gerçekleşemezdi. Çağımızın ilk entelektüelleri 
ansiklopedistlerdir: tarih sahnesine birer put kırıcı 
olarak çıkarlar. Goethe'yi aramızda düşünün, mümkün 
mü? Oysa Voltaire, 

On beş günde bizden biri olabilirdi. Goethe, 
Rönesans’ın son dâhisidir. Doğrudan doğruya 
Leonardo'nun çocuğu. Toplum karşısındaki davranışı, 
herhangi bir nedimin Floransalı bir prens karşısındaki 
davranışının tıpkısı. Voltaire öyle mi? Voltaire ile 
beraber feodal değerlerin topyekûn tahribi başlar. 

Demek ki çağdaş intelijansiya, toplumun hür 
düşünmek isteyen bir parçasıdır. Zira bu zümrenin 
mevcut değerler hiyerarşisinde yeri yoktur. Bunun için 
başlıca amacı eski hiyerarşiyi yıkmak ve yeni bir 
değerler dünyası kurmaktır. İntelijansiyanın ikinci 
temel vasfı bu inşa temayülü.  

 

Gerçek putkırıcılar bir yanlarıyla peygamberdirler, her 
yıkıcı bir parça hocadır. İyi ama teklif edilen yeni 
değerlerin kaynağı ne? 

 

Burada Cemil Meriç intelijansiyanın belirli bir kurucusunun 
olmadığını, bir ihtiyaç olarak ilk temsilcileri filozoflar olan 
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sosyal bir vetire (süreç) ile kendiliğinden oluştuğunu öne 
sürüyor ve bu oluşumu “feodalite”, “burjuvazi” gibi 
kelimelerle siyasal temellere oturtuyor. Burada bu kelimeye 
yüklediği mâna biraz daha açık: Bir ülkede hür düşünmek 
isteyen insanlar topluluğu.  

 

Bu hür düşünce meselesini biraz kurcalamak lazım. Yukarıda 
“hürriyet” in, intelijansiyanın tekrarlayıp durduğu, 
düşmanların kulaklarına fısıldadığı üç beş heceden biri 
olduğunu; dahası, Ferdî hürriyetin zaten var olduğunu, siyasî 
hürriyetin ise devleti batıracağını söylemişti. 

 

Böyle söylememiş bile olsa bu hür düşünce nasıl bir nesnedir 
ki çağlar boyu bir takım çevrelerin virdi olma başarısını 
gösterebilmiştir. Düşüncenin hürriyetini sınırlandıranlar nasıl 
bir silahla ona zincirler vurabiliyor ve nasıl bir “vetire” ile bu 
zincirler çözülüp dağılabiliyor, parçalanıp “medeniyet”, 
“terakki” gibi kutsal kavramların yolunu açabiliyor? Hadi 
bunlardan geçtik, bu “âli” mevzuların bizim aklımızın 
ermeyeceği açılımları vardır belki; birinin düşünce hürriyetini, 
nasıl, hangi silahla, hangi teknikle engelleyebilirsiniz? Cemil 
Meriç gibi slogan ilkelin ideolojisi diyen biri bunun bir slogan 
olduğunu fark etmemiş olabilir mi? 

 

Ayrıca, çağdaş intelijansiya, toplumun hür düşünmek isteyen 
bir parçası ise, buna dâhil olmayanlar hür düşünmek 
istemeyenler mi, yâni güncel siyasi jargona göre koyunlar mı 
oluyor?  
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Buradan intelijansiyanın kendine yer açmak adına mevcut 
değerler hiyerarşisini yıkmak zorunda olduğunu, bu yıkımın 
amacının da inşa olduğunu öğreniyoruz. Bunun adı anarşi 
değil miydi? 

 

Burada bu meseleyi bu kadar kurcalamak yeter, işimize 
bakalım. 

 

Konu etrafında fikir üreten veya en azından fikir beyan eden 
tek kişi Cemil Meriç değil elbet. Bir iktisat profesörü olmakla 
beraber edebiyat, tarih, tasavvuf ve sosyoloji dallarında da 
önemli eserler vermiş olan Sabri Ülgener “Zihniyet, Aydınlar 
ve İzm ler” isimli eserinde (1983) konu etrafında önemli 
tespitlerde bulunuyor. “Intellektuelle (aydın) deyimi...” 
dedikten sonra burada eşdeğer gibi görünen bu iki kelimenin 
teşrihini şöyle yapıyor: 

 

“Aydın” tâbirinin konu ile ilişiği ve isabeti tartışılabilir. 
Batı dillerinde kullanılan terim “intellectuelle” dir 
Alelâde okuryazar olmanın üstünde, kafası ile iş gören 
ve bilhassa kafa ürünü ile geçinen kişi demek. Ama 
sözlüğün verdiği bir başka mâna daha var; bizim için 
geçerli olan da o: Tek yanlı akıl ve mantık insanı (...) 
diyor Sprach – Brockhaus. “Intellectualisme” de, aynı 
surette, sivri ve tek yanlı bir mantık egemenliğinin 
kuru şemalar halinde kültür hayatının genişçe bir 
kesimine damgasını vurduğu fikir iklimi demek. 
Önemli olan nokta şudur: Akıl ve mantık hâkimiyetinin 
bir tarafa çekip eğdiği kafa yapısı, belli bir yazı ve ifade 
üslubu ile kendini dışa, muhatap aldığı kütleye 
duyurduğu (...) noktadan öteye entellektüel 
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görünmenin şartlarını bir araya getirmiş sayılıyor. 
Entellektüeli diğer yandan halk gözünde 
sevimsizleştiren faktörü de burada aramak gerekecek. 
Akıl ve mantık tarafına aşırı güvenin, ölçüsüz bir ifade 
tonu ve üslubu ile kendini sık sık ve bıktırasıya açığa 
vuruşu entellektüeli “akıllı” dan bir adım ötede 
“ukalâ” ya kaydırmaya yeter (hicivde halk dehasının 
emsalsiz örneği). ... “Aydın” kelime olarak, omuzlarına 
yüklenen bütün bu hamûle ve muhteviyatı 
entellektüel derecesinde açıklayamamak bakımından 
kusurlu sayılabilir. Ama yine hakkını yemeyelim: 
“aydın” kelime yapısı ve kökü ne olursa olsun, çevreye 
kendini sevimsiz kılmak (yabancılaştırmak) için 
elinden geleni arkada bırakmamıştır ve bırakmaya da 
hiç gönüllü değildir. 

 

Hocanın bu tespiti konuya yeterince açıklık getirmiş olsa da 
sosyolojik açıdan asıl ehemmiyetli olan tarafını 

“Aydınlar kimlerdir ve fonksiyonları nedir?” sorusuna cevap 
olarak şöyle açıklıyor: 

 

Hemen belirtelim ki aydınlar diye ayrı ve homojen bir 
sınıf yoktur. Cemiyet hayatının çok geniş bir kesimi 
aynı başlık altında yan yana sıralanmış görünür: 
Akademik meslek mensupları, bürokratlar, mimar ve 
mühendisler, avukatlar, gazeteciler ye yazarlar, 
tiyatrocular ve sanatçılar. Saydığımız ve daha da 
genişletebileceğimiz bu gruplar arasında bir ortak 
taraf bulmak kolay değildir. Maddî durumları farklı 
olduğu gibi menşeleri ve formasyonları da birinden 
öbürüne değişir. Baştan ilk ikisi az veya çok da olsa 
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devlet kapısından maaş ve ücret sahibi olmanın 
garantisine sahiptir. Diğerleri ise böyle bir 
güvenceden mahrumdurlar. Serbest meslek sahibi 
olanlarla geride sanatçı dediğimiz gruplar maddî 
şartları ile iki kutup arasına sıralanmış görünürler: 
Kimi kıt kaynaklarla geçimini güçbelâ sürdürebilmekte 
(sanatçıda «bohem» tipi), kimi yüksek burjuvazinin üst 
katlarında yer almaktadır. Günümüzde dev yapılı bir 
basın endüstrisi ve zengin yayınevleri yazar, raportör, 
müşavir olarak kanatları altına aldıkları ile dışarda 
bıraktıkları arasında gelir ve yaşama düzeyi farklarını 
eskiye göre çok daha göze batar boyutlara taşırmıştır. 
Menşe ve formasyon noktasındaki farklar da daha az 
derin değildir. Entellektüel ve «intelligence» 
deyimlerine bakıp da söz konusu grupların üstün bir 
istidat ve yetenek sahibi olduklarını, hele bu 
yeteneğin yüksek öğrenim ile kazanılmış olacağını 
düşünmek yanlış olur. Yine baştan ilk iki grup 
(akademik meslek mensupları ve üst çizgide 
bürokratlar) ile serbest meslek sahiplerinin bir 
bölümü yükseköğrenim noktasında birleşmiş 
görünmekle beraber, geride kalanlar daha aşağı 
öğretim kademelerinden gelmiş olabilirler. Basında ve 
bir kısım sanatçı çevrelerinde durum böyledir. 

 

Acaba “bizde” durum nasıl? 

Bizde aydının tarih boyu yokladığı kapı hemen daima 
bu olmuştur: Söyleyecek yeni ve değişik bir şeyi 
olmayınca, ifade biçimini daha da ağdalaştırarak 
herkesin anlayamayacağı kelimelere başvurmak, hattâ 
başı sıkıştıkça yenilerini icat etmek! Alelade 
okuryazarlığın üstünde «düşünür» lük sıfatını 
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kazanmanın en tesirli ve kestirme yolu bu olmuştur. 
Ama bu yol her zaman istenileni vermiştir denebilir 
mi? Orası çok şüpheli! Soyut fikir ve kelime oyunu, 
sokaktaki adamın gözüyle, aydının kuvveti olduğu 
kadar zaafıdır da. Kelime ve kavram oyununa, biraz da 
karşısındakini susturup üste çıkma hesabı ile dozunu 
artırarak ağırlık verdikçe, «ukalâ» damgasını yemenin 
zamanı da yaklaşmış olur. Unutulmaması gereken bir 
nokta olmalı her halde: Halk imajında “akıllı” dan 
“ukalâ” ya giden yol sanıldığından çok kısadır; o kadar 
ki, birinin nerede bittiğini, öbürünün nereden öteye 
boy göstereceğini kestirmek bile her zaman kolay 
olmaz. 

Görüşlerini, düşüncelerini herkesin kolayca aşamayacağı bir 
anlaşılmazlık perdesi arkasına gizlemenin ötesinde bu 
zümrenin en belirgin özelliklerinden biri de, iki de bir alıntılar 
yapmak, bunları özellikle batıdan seçmek, bir de en adı sanı 
bilinmeyen, en duyulmamış isimleri, çok ünlü, herkesin bildiği, 
hatta bilmek zorunda olduğu kişiler gibi anmak. Bir de metni 
dipnotlara boğunca işte düpedüz akademik görüntü de 
tamamlanmış olur.  

Bir de müdahane (dalkavukluk) meselesi var: Fuzuliden Hz. 
Mevlana’ya, Sümbülzade Vehbi’den, söz konusu zümreyi 
“mütefekkir tabaka” diye anan Mehmet Akif’e kadar 
edebiyattan bir yığın örnek verdikten sonra İzzet Molla’dan 
“yaman bir teşhis” diyerek şöyle bir beyit aktarıyor: 

 

Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harab 

Eyler onu müdâhene-i âliman harab 
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... 13. yüzyıldan 16. ve 19. yüzyıla kadar — biri 
birinden haberli habersiz— atlaya sıçraya günümüze 
gelen zincirleme teşhis aydının ilim adamı görünümü 
altında değişmeyen karakter yapısını sergiliyor: 

Tezvir, fitne ve fesat; İzzet Molla'nın deyimi ile 
«müdâhene-i âliman». İzzet Molla’yı ters ve eksik 
anlamamalıyız.  

«Müdahane-i âliman», yalnız belli bir çağın ve 
çevrenin malıdır da o çağla birlikte tarihe mi 
kavuşmuştur? Herkesin suspus kesildiği bir istibdad 
ortamında aydın ihaneti devlet kapısına sokulma ve 
sofrasından pay alma biçiminde bir «müdahene» 
şeklini almıştır da çağımız demokrasilerinde tenkit ve 
gereğinde düzene karşı çıkış aydına «müdahene» yi 
unutturmuş, onu tarihin derinliklerine mi 
gömmüştür? 

Evet demek kolay olmayacak! İşin gerçeği şudur: 
«Müdahane» hiçbir zaman kalkmamış, olsa olsa şekil 
ve muhatap değiştirmiştir. Tek şahsa veya onun başını 
çektiği ikbal kervanına yaranma ve yaslanmanın yerini 
burada sınırları belli olmayan kolektif bir varlığa 
«müdahene» halini almıştır. İşçiye, sendikalara, 
öğrenci örgütlerine, seçmen kütlesine, henüz tam 
şekillenmemiş bir okuyucu çevresine yanaşma ve 
yaslanma! Sonunda hangisine kimin sahip çıkacağı 
açık artırmaya çıkarılmış bir hoş görünme yarışı ve 
kavgası ile belli olacak. 

 

Entelektüalizm konusunu bu kadar güzel anlatan S. Ülgener’ 
in bu satırlarında zümreye karşı belirli hattâ kasdî bir karşı 
çıkış, kim bilir belki de sebebi bilinmeyen şahsî bir husumetin 
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izleri sezilebilir. Ancak bu, söylenenlerin ne haksız ne de yanlış 
olduğu anlamına gelir. Yazarın ve kitabın bir bakıma 
unutulmuş olması da zümrenin marifeti olabilir aslında; 
kötüleyerek menfi propagandasını yaparak değil, hiç bir şey 
yapmayarak, adını anmayarak bunu başarmış olabilirler.  

 

Nitekim her ne kadar varlıkları sıradan insanlar tarafından pek 
hoş görülmese de parlatma, karalama hattâ nisyana terk etme 
sahalarında etkili faaliyetlerde bulunmamaları için geçerli bir 
sebep yoktur. İntelijansiyanın Ülgener hocanın sözünü ettiği 
güncel müdahane listesine (birilerini ve hatta yazdıklarını) 
yazar, raportör, müşavir olarak kanatları altına alırken 
kimlerini dışarda bırakarak; aralarındaki gelir ve yaşama 
düzeyi farklarını eskiye göre çok daha göze batar boyutlara 
taşırmayı başaran dev yapılı basın endüstrisi ve zengin 
yayınevlerini de katmak lâzım. Bunun örneklerini de sıradan 
bir okuyucunun bile görmemesi, bilmemesi mümkün değildir. 
Birden bire piyasaya arzı endam eden popüler yazarların hattâ 
tarihçilerin varlığını sadece okuyucunun / seyircinin zevki 
selimi ve neticede seçme özgürlüğü ile açıklamak mümkün 
görünmüyor.  

 

Hocanın bu enfes izahat ve tespitlerine ek olarak bir de başta 
devlet, güç odaklarınca oluşturulmuş aydın / entelektüel 
grupları var; meselâ “âkil adamlar” ı hatırlayın. Bu konuda da 
varsın başkaları kafa yorsun; kimse bizi aydın / entelektüel 
olmakla suçlamasın da. 

* 
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 Sultanî Sevdâ 

İnsan bir şehre âşık olabilir mi? Olursa nasıl olur ve bu aşkı 
nasıl dile getirir, getirmelidir? Öyle duvarlara karalanan “Ali 
Ayşe’yi seviyor” cinsinden bir dile getirme, ilân etme değil; bir 
şehri sevmek, “yalnız benim olsun” diyen hodgâm bir sevgi 
olamaz elbette. Öyle anlatılmalı ki duyanlar da sevmeli, âşık 
olmalı; hattâ görmese de, görme imkânı, ümidi olmasa da 
sevdâlanmalı.  

Çünkü aşkı maddeye irca etmek behimîyettir, öldürmektir.  

Hani, zamanın emiri Mecnun’un macerasını duyunca bu çileye 
son vermek istemiş ve Leylâ ile Mecnunu huzuruna celbetmiş. 
Leylâyı görünce asıl maksadını unutmuş ve Mecnuna dönüp 
“kardeşim, bu kara kuru kızın nesini sevdin, nesine âşık oldun 
da çöllere düştün?” diye sorunca Mecnun gayet sakin, “Siz 
onu benim gözümle görmediniz ki” demiş. Mesele sevilenin 
zahiri değil, sevenin görüşü; onu “çeşm-i âşık” dan görmek ve 
imkânsızı başarıp bu görüşü anlatabilmek.  

Öyleyse nasıl bir anlatma lâzım? Maddeyi anlatmak için söze 
ne hacet? Çekersiniz ister bir kaç, ister binlerce resmini hattâ 
filmini, sözden çok daha iyi anlatır. Demek ki aşkı 
anlatacaksanız maşukun maddesini değil mânasını, ruhunu 
anlatacaksınız. Onu niye sevdiğinizden ziyade nasıl sevdiğinizi 
öyle anlatacaksınız ki duyanlar da sevecek, sevdâlanacak. Zor 
değil mi? Elbette zor, hem de çok zor; hattâ hakikî bir aşk 
olmadıkça imkânsız. Ancak şehirlerin sultanına âşık bir tahkiye 
sultanı buna muvaffak olabilir. 

Meselâ “Bazen kollarımı açıp İstanbul’un boynuna sarılmak 
gelir içimden” (1) cümlesi böyle bir aşkın ifadesi olabilir mi? 
İşte Beynun Akyavaş hocamız “Seni Seven Neylesün?” (2) ve 
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“Sultanîyegâh İstanbul” (3) ismini verdiği şaheserlerinde bunu 
başarmış. “Ancak ‘Sultaniyegâh’ ı okuyunca İstanbullu oldum” 
diyen doğma büyüme, hatta ebenced İstanbulluların çokluğu 
belki de fazla mühim değil; “Şöyle güzel, böyle güzel diyenleri 
çok okudum, dinledim; ama bu kitaplar beni İstanbul’a âşık 
etti” diyenleri bulmak, dinlemek lâzım.  

Bu iki kitabın pek de popüler olmadığı, yani geniş okuyucu 
kitlelerinden fazla itibar görmediği anlaşılıyor. Eh, buna 
şaşmamak lâzım. Cilalı imaj devri, tanınmanın şartını kaliteden 
itibara indirdi. Bu fâsid daire şöyle yaşıyor: hangi nâşire 
giderseniz gidin, elinizdeki malzeme için kalitenin değil, 
muhtemel satış seviyesinin tahkik edildiğini, tahmin edilmeye 
çalışıldığını; yani kimsenin kazandırmayacak kitabı neşretmeye 
yanaşmadığını görürsünüz. Meğerki bir vakıf, bir hayır 
müessesesi veya resmî dâire olsun. Okuyucu sayısını artırmak; 
daha fazla kişiye hitab etmeye, bu da kalite çıtasını mümkün 
olduğu kadar aşağılara çekmeye, âmiyane tabirle ayağa 
düşürmeye bağlı. Sarayı ve tahtı altın külçelerinden mamul 
başarı tanrısının kıstası itibardır ve asiler kulluğa kabul 
edilmez çünkü. 

Ama bu kitapları ancak İstanbul ile alâkadar olanların merak 
edebileceğini, muhtemel itibarının da bu yüzden düşük 
olacağını zannetmek de doğru olmaz. Çünkü asıl miyar 
nesnenin değil, hissiyatın çapı, hacmi ve kesafeti. Aslında o 
hissiyatın da aslı, bir şehre karşı olandan ziyade o şehri ve 
güzelliklerini sinesinde barındıran, onun müvellidi olan sevdâ; 
vatana, o güzelliklerin menşei olan, onları veren, bahşeden, 
temin eden medeniyete ve kültüre olan sevdâ. İşte, kitapların 
ehemmiyeti de çok tanınmayışı da bu aşk yüzünden.  
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Yazıları bir araya getirirken büyük bir kısmının “bizim 
dile benzemeyen” uydurma bir dilin saldırısına 
uğrayan Türkçemiz yâni vatan, İstanbul yâni vatan, 
Paris ama yine vatan, tarih, tabiat, sevgi ama hep 
vatan olduğunu gördüm. Benim için Türk dili de 
İstanbul da, tarih de, dağ da deniz de orman da, 
yaprak da; yaşamak için ihtiyaç duyduğum, 
yaşadığımı anlamak için sevdiğim her şey vatandır. 
Onsuz yaşamak mümkün mü? Onun için ölmekse 
ebediyyen yaşamaktır. (4) 

Her cümleden, hattâ her kelimeden şelâle gibi taşan bu aşkın 
adı: millet ve memleket sevdâsı. Ama harcıâlem bir hamaset 
güzellemesi değil; milletini memleketini sevmenin, ama 
hakikaten sevmenin ciddî ve samimî ifadeleriyle kendini 
gösteren, hissettiren; ama derinden hissettiren bir sevdâ 
türküsü, insanın içine işleyen bir firkat mersiyesi âdeta 

Bu iki kitap bazı gazete ve mecmualarda (5) neşrolunan 
makalelerden vücud bulmuş. Ama öyle sıradan bir derleme 
değil. Her paragrafında, her cümlesinde hattâ her kelimesinde 
buram buram işte o asıl aşkın terennümlerinin yer aldığı bu 
makaleler önceden neşrolunmasa da aynen böyle kitaplar 
olurdu mutlaka.  

Meselâ 600 yıl şan ve şerefle memleketi idare eden, küçük bir 
beylikten koca bir cihan devletine, bir imparatorluğa 
yükselten aziz bir hanedanın başta payitaht, vatanın her 
köşesine bıraktıkları unutulmaz izlere akseden azameti ve acı 
sonu. Meselâ daha sonra idareyi ele alacak olanların zihniyet 
ataları tarafından ihtilâlle “hâl’” olunan sultanın hakiki 
hüviyeti ve bir milleti dilinden başlayarak yok etme yolunda 
akıl almaz mesafeler kateden cühelanın inanılmaz 
muvaffakiyetleri. 
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Bazı ukalânın hemen:  

Ne oluyoruz? Biz Osmanlı’yı tarihin derinliklerine 
gömmemiş miydik? Biz bütün padişahları hain ilan 
etmemiş miydik? Padişahdan “Sultan” diye 
bahsetmek de ne oluyor; biz saltanatı da hanedanı da 
ortadan kaldırmamış mıydık? Ona bağlı bütün 
unvanları ilga, bunların kullanılmasını da kanunla 
yasak etmemiş miydik? 

... 

diyerek itiraz silahını sarılmaları tabiîdir. Bu ve benzeri 
itirazlara verilecek cevap da bellidir: 

Evet efendim evet! Bütün bunları da, çok daha fazlasını da 
yapmıştınız. Lağvetmekle kalmamış, hanedanın son 
mensuplarını yaşlı genç, kadın erkek, çocuk büyük ayırmadan 
memleket dışına, diyarı gurbetlere sürgün etmiş, orada 
katlanmak zorunda kaldıkları acılara dahi sırtınızı dönmüş, 
görmezden, duymazdan gelmiştiniz. Aralarında fark 
gözetmeden padişahların hepsine birden hakaretler 
yağdırmış, asıl derdinizin kendi iktidarınızı korumak 
olduğundan bahsetmeden görülmemiş iftiralarla onları 
gözden düşürmeye çalışmıştınız. Bu yalanları ahaliye sopa ile 
kabul ettirdikten sonra en büyük yıkımı da, tezvîrâtı yeni 
yetişen nesillere devlet gücüyle şaşmaz hakikatler diye 
öğreterek yapmıştınız. Öyle ki bir yerden sonra işin aslını 
bilenler kendi çocuklarına bile doğruyu anlatamaz, öğretemez 
olmuştu. 

Ama artık yolun sonuna geldiniz. Kimsenin hanedanı geri 
getirip mutlakıyet günlerine geri dönmek gibi bir niyeti yok. 
Kimsenin cumhuriyetin en iyi idare şekli olduğundan şüphesi 
de yok, cumhuriyet idaresiyle bir meselesi de yok. Siz, sizin 
gibi düşünmeyenleri gericilik, mutlakiyetçilik, cumhuriyet 
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düşmanlığı gibi afakî, hayalî iddialarla suçlamaya devam edin; 
artık bu iftiralara kanan kimse de yok; siz ve mutaassıb 
taraftarlarınızdan başka. 

Beynun hocamızın vatan sevdası dil mevzularında daha da 
kesafet kazanıyor, öne çıkıyor. Bunun sebebi de belli: 
mademki milletin temeli medeniyet, medeniyetin temeli 
kültür ve kültürün de temeli dildir ve mademki kültürümüze 
karşı yürütülen vahşet dilden başlatılmıştır; öyleyse dil 
meselelerinin ehemmiyeti üzerinde ısrarla durmak, bu 
mevzuları çok konuşmak, çok anlatmak mecburiyeti vardır.  

En iyisi meselenin ehemmiyetini anlamaya çalışmak için sözü 
hocamıza bırakmak. 

 

“SENİ SEVEN NEYLESÜN?” DEN İKTİBASLAR 

 

İstanbul 

Cennetmekân Fatih Sultan Mehmed Han 
Hazretleri’nin akıllara durgunluk veren ve Peygamber 
Efendimiz ’in müjdelediği bir fetihle Osmanlı mülkü 
haline getirdiği İstanbul şüphesiz dünyanın en güzel, 
en harikulâde şehridir. Şair Nedim kasîdesinde onu 
şöyle anlatıyor: 

 

Bu şehr-i Sitanbul ki bî misl ü behâdır 

Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır 

Bir gevher-i yekpâre iki bahr arasında 

Hurşîd-i cihantâb ile tartılsa sezâdır 
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Bir taşına bütün Acem mülkünün fedâ edilebileceği, 
cihanı aydınlatan güneşle tartılabilecek bu şehri, iki 
deniz arasındaki bu yekpâre mücevheri, İstanbul’u 
sevmek, vatanı sevmek, tarihi sevmek, sanatı sevmek, 
tabiatı sevmek, kısaca sevmektir. İstanbul 
sokaklarında başıboş dolaşırken bile insana mutlaka 
ayrı bir kültür, ayrı bir güzellik duygusu, ayrı bir 
coşkunluk verir, üstüste değişen manzaralar baş 
döndürür. Camiler, türbeler, medreseler, çeşmeler, 
sebiller, gün görmüş çınarlar, çılgın erguvanlar, 
bembeyaz, pespembe manolyalar, güvercinler, 
martılar, sandallar, nereye bakarsanız bakın sarhoş 
gibi olursunuz. Kabristanlara bakın. Hayatla ölüm iç 
içedir. Evlerin önü sarıklarıyla, kavuklarıyla eski bir 
mezarlık. Bir kadın yıkadığı çamaşırları iki tarihî mezar 
taşının arasına asmış!... Belki bir paşa öteki kaptan-ı 
derya!.... Çocuklar belki de vezirlerin, yeniçerilerin, 
gözdelerin, ikballerin arasında saklambaç 
oynuyorlar!... İnsanı dehşete düşüren ölüm 
İstanbul’da munistir. 

... 

Velhâsıl garip bir şehirdir İstanbul. İçinde her gün 
yaşansa bile sevmeye doyamayacağım endişesiyle ve 
telâşıyla yaşanan bir şehir. 

 

(“İstanbul’u Sevmek”; S:79-81) 
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Dil Meseleleri 

Aman ağalar ayağınızı tez tutun, Türkçe elden gitmek 
üzeredir!... Ya "teslim-i dil" eyleyip uyudurukçaya 
boyun eğeceğiz veya aklımızı başımıza toplayıp 
Türkçemizi müdafaa edeceğiz. Bunun en sağlam yolu 
herkesin anadiliyle konuşması, anadiliyle yazmasıdır. 
Uydurukça kimsenin anadili değil, ama öksesi, tuzağı, 
cazip tarafı çok. Kendi dilinle konuşup yazdın mı, gerici 
de olursun, tutucu da olursun, yobaz, örümcek kafalı, 
çağ dışı da olursun, icabında faşist bile olabilirsin. 
Halbuki öteki yolu seçtin mi, gel keyfim gel!... İlerici, 
aydın, devrimci, çağ içi, hepsi sensin. Hediyesi, 
ikramiyesi, ödülü bile var bu işin. Uydurukça konuşan, 
yazan kazanıyor. 

... 

Bu gün artık Arapça ve Farsçadan kelime alalım desek 
de alamayız. Bu devir kapanmış. Gelgelelim, 
yağmurdan kaçarken doluya tutulduğumuzun farkında 
değiliz. İngilizce ve Fransızcadan dilimize giren 
kelimelere hattâ o dillerden tercüme yoluyla aldığımız 
tabirlere kimse itiraz etmediği gibi bu kelime ve 
tabirleri kullanmak şıklık olarak kabul ediliyor. Bir dil 
züppeliği ile, halktan yana değil, halktan üstün 
olduğumuzu isbat etmeye çalışıyoruz. Bu gayret radyo 
ve televizyonda, evde, sokakta, çarşıda pazarda, resmî 
gayri resmî her yerde göze çarpıyor. Bir taraftan 
Türkçeyi yabancı kelimelerden, Arapça ve Farsçadan 
kurtarıyoruz deyip "sözcük" uydur, öbür taraftan 
Fransızca ve İngilizcenin önünde sus, sesini çıkarma! 
Bunun adına en azından samimiyetsizlik, en hafifinden 
dil şuursuzluğu derler. Zekâ, hikâye, şart mı Türk 
milletine yabancı, yoksa uydurmaca anlak, öykü, koşul 
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mu? Dükkân mı yabancı, Fransızca butik mi? Eşkıya mı 
yabancı, Amerikanca gangster mi? Misalleri 
istediğimiz kadar uzatabiliriz. Mesele, Türkçenin 
baskına uğramış gibi soğana çevrilmemesinde ve açık 
yüreklilikle korunmasında. 

 

(“Doluya Tutulmak”; S: 23-26) 

   

~ ~ ~ 

Bir dilin zenginliği eş mânâlı dediğimiz, aslında 
aralarında ince mânâ farkları olan kelimelerin 
zenginliğindedir. Birbirinin tıpatıp aynı iki kelime 
yoktur. Olsa bile, bunların bazıları kökte, bazıları 
kullanışta ayrılık gösterirler. Meselâ: baş, kafa, kelle, 
ser ve şef. Baş Türkçe, kafa Arapça, kelle ve ser Farsça, 
şef Fransızcadır. Bunlar eş mânâlı oldukları halde birini 
ötekinin yerine kullanamayız. Baş üstüne, başımla 
beraber, baş belâsı, başıma gelenler, evlâtlarının başı 
için, başımın gözümün sadakası, başından büyük halt 
etmek, başında kavak yelleri esiyor, baş sallamaktan 
kavuk eskidi, azıcık aşım ağrısız başım, büyük başın 
derdi büyük olurmuş, akılsız başın sıkıntısını ayaklar 
çekermiş gibi tabirlerimizden, atasözlerimizden, baş’ı 
kaldırmak mümkün olmadığı gibi, kafadar, kafa dengi, 
kafa kâğıdı kafası kızmak, kafa patlatmak, kafa 
tutmak, kafatası, kalın kafalı, kafalı, kafasız; kellesini 
koltuğuna almış, kellesini uçurmak, kelle kulak 
yerinde, pişmiş kelle; serdengeçti, serbest, sersem, 
serseri, sarhoş, serdar, serhat, ser verir sır vermez; 
millî şef, orkestra şefi, gar şefi, şef garson gibi 
sözlerimizden baş hariç diğerleri yabancı asıllıdır diye 
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kafayı, kelleyi, seri ve hattâ şefi atmak dili kurutur. 
Her büyük dilde olduğu gibi Türkçede de yabancı 
kelimelerin bulunması tabiîdir. Hele bu kelimeler 
dilimizde eriyip kafamızda hazmolmuşsa!... Dili 
saflaştırıyoruz diye zihnimizde yer etmiş kelimeleri 
kazımaya kalkmak beyinde sarsıntı yaratır, düşünceye 
inme iner. Eli kolu tutmayan, dili söylemeyen bir 
düşünce olsa olsa sürünür. 

... 

(“Dil Yâresi”; S: 31-32) 

~ ~ ~  

İngiliz, Fransız, Alman, Rus, dünya yüzünde ne kadar 
radyo ve televizyon varsa, hiçbirinde falanca veya 
filancanın keyfine, falanca veya filancanın yıkıcı 
maksadına göre bir dille konuşulmaz. Çünkü hepsi de 
bilirler ki dil millet demektir, dil vatan demektir, dil 
birlik demektir, kuvvet demektir, düşünce demektir, 
istikbal demektir. Çünkü hepsi de bilirler ki dille 
oynamak Devlet’in geleceği ile oynamak demektir. 
Çünkü yine bilirler ki dilin boğazına sarılmak, dile 
kastetmek, millete kastetmektir. Her milletin diline 
niçin sahip çıktığını, onu niçin sevip saydığını ve 
koruduğunu anlamak için üstün zekâlı olmaya lüzum 
yoktur. 

(“Naneli çorba”; S: 35,36) 

~ ~ ~ 
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Türk milletinin tarihi uğultusuyla, gürültüsüyle, gazası, 
medeniyeti ve sanatıyla dilinde, kelimelerinde 
yaşamaktadır. Milletin müşterek malı olan bul dil belli 
bir sistem dahilinde doğmuş belli bir zevk, belli bir 
ahenkle gelişmiştir. Her dil gibi Türkçe de bir 
mucizedir. Yalnız mucize değil, asırların ötesinden 
çağlaya çağlaya gelmiş muhteşem bir nehir!... 

İmparatorluk dili, büyük bit milletin dili olan Türkçe, 
her dil gibi başka dillerden kelime almış, bunları kendi 
türküsü, kendi şarkısı gibi söylemiştir. Millî deha 
kelimeleri yuğuruken, seslerini, melodisini, mûsikisini 
de seçmesini bilmiştir.  

Ne edelim ki, şu kelimenin kökü Arapça, bu kelimenin 
kökü farsça diye dikelen aklı evveller seslerin farkına 
varmayacak kadar sağır, kelime ve cümle mimarisini 
görmeyecek kadar kör!... Sol tarafından kalkmış 
“özgür” beylerin esir pazarında satışa çıkarmış gibi 
dilimizden, gönlümüzden atmaya kalktıkları bu 
güzelim kelimeler sesiyle, şekliyle, her şeyiyle bizim 
olmuş, öz be öz Türkçe kelimelerdir. Kanıyla canıyla 
Devletimize hizmet etmiş, devşirmelikten yetişme 
Türk Büyüklerini de unutmalı mıyız? Vaktiyle bizim 
değildi diye şehirlerimizi elden değilse de dilden 
çıkarmamız mı gerekir? Diyelim ki, devşirme 
kelimeleri tövbe edip ağzımıza almadık. Yerlerine ne 
teklif ediyorsunuz?  Meşhur dil imâlathanesinde 
uydurulmuş kaynanazırıltısı veya düdük sesi veren eciş 
bücüş, ham halat bir takım “sözcükleri mi? 

(“Dam üstünde saksağan”; S: 38-39) 

 

~ ~ ~ 
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Dünyanın en güzel, mânâ itibariyle de en zengin 
dillerinden biri olan Türkçenin içine düşürüldüğü hal 
bir dil şuursuzluğunun yol açtığı tasfiyecilik ve 
uydurmacılığın hazin neticesidir. Her Türk’ün yabancı 
olduğunu bile bilmeden, hissetmeden, düşünmeden 
sevincinde, kederinde öfkesinde, kavgasında, evinde 
barkında kullandığı canlı kelimeleri öldürerek onların 
yerine onun bunun ortaya attığı “sözcükleri” 
öğretmeye çalışmak ve bunun için üstelik fevkalâde 
tesirli yayın organları olan radyo ve televizyondan 
faydalanmak!... “Sözcük” ten başlayarak bunların 
çoğunun sesleri çirkin, ahenkli bir dil olan Türkçeye 
aykırı. Bazılarının da ya kuruluşu ya mânâsı veya hem 
kuruluşu hem mânâsı yanlış. Köksüzlükleri de caba. En 
zararsızlarından bir olan şu “saygın” ın bile ne olduğu 
belli değil. Muhterem mi, itibarlı mı, sayın mı, sayan 
mı, sayılan mı saygılı mı, saymış mı? Belki de hepsi 
veya hiçbiri. Zaten bu kadar kalabalığa ne lüzum var? 
Bir “saygın” la hepsi halledilir. 

(“Hayret bir şey”; S: 73) 

 

SULTANÎYEGÂH İSTANBUL” DAN İKTİBASLAR 

 

Osmanlının azametinin menşei 

Hocamız, bir kabristan ziyareti esnasında bir kabir taşında şu 
yazıyı okur: 
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Halife-i Müslimin II Abdülhamid Han’ın ikballerinden 
ve Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Mehmed 
Bedreddin Efendilerin vâlide-i muhteremeleri Behice 
Maan hanımefendi (1305-1969). 

 

Bu yazı kendisine bir konferansı hatırlatır: Beynelmilel 
edebiyat muhitlerinde mühim mevkilere sahip, Türkiye 
hakkında da kayda değer mesaisi olan meşhur Fransız müellif 
ve gazeteci Marcel Schneider, Türkiye’de verdiği, misafirlere 
hocamız tarafından tanıtıldığı Le portrait de la Sultane dans la 
Tragédie française (Fransız trajedisinde Padişah kadınları 
tasviri) mevzuundaki konferansta bir hatırasını anlatmıştır: 

Hanedanın memleket dışına çıkarılmasından sonra 
Behice Hanımefendi’nin Napoli’ye yerleştiğini 
öğrenen Marcel Schneider bir gün bir arkadaşıyla 
beraber ziyaretine gitmiş. Salona buyur etmişler, az 
sonra Sultan II. Abdülhamid’in ikbali Behice 
Hanımefendi içeriye girmiş. Marcel Schneider artık 
hem İtalyanca, hem de Fransızca konuşan bir 
kraliçenin huzurunda olduğumuzu biliyorduk dedi. 
Sohbetin ilerlediği bir sırada Behice Hanımefendi 
yerinden kalkıp salonun baş köşesindeki bir 
çekmeceden bir kitap çıkarmış, öpüp başına koymuş 
ve bu Kur’an-ı Kerim Hünkâr’ın her zaman okuduğu 
Kur’an-ı Kerim idi dedikten sonra ellerini Marcel 
Schneider’e doğru uzatmış ve yarı İtalyanca, yarı 
Fransızca: Toccaté! Toccaté! C’est la grandeur de 
l’Empire ottoman (Dokunun!, dokunun! Osmanlı 
İmparatorluğunun azameti işte bu kitaptır) demiş. 

 (Sayfa 176-177) 
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 Devlette devamlılık 

 

Yanlışlık belli ki her şeyden evvel millî bir terbiye, millî 
bir kültür ve millî bir coşkunluk veremeyen eğitimde. 
Tahsil çağındaki genç uzun, çok uzun seneler 
kökünden koparılmaya, millî değerlerinden 
uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Maziyi unutturabilmek 
için inatla ve ısrarla ne mümkünse yapılmıştır. Bu 
suretle körleştirilen, sağırlaştırılan genç tarihine adeta 
düşman olmuş ve tabii bir aşağılık duygusuna 
kapılarak sürüklendiği yere doğru gitmiştir. Buna 
rağmen, kendisine has bir devlet tecrübesi, kültürü, 
felsefesi, irfanı olan asırlar görmüş Türk milleti 
geçmişini unutmadığı gibi kendisinden aldatılarak 
koparılmış, milletine memleketine düşman edilmiş 
olanlarla bunlara arka çıkan yarım aydınları da çok iyi 
tanımaktadır. En büyük hata Osmanlı ile Türk’ü 
ayırmak olmuştur. Oğuz Han’dan başlayarak bu 
günlere Osmanlı devri Türklüğü, Cumhuriyet devri 
Türklüğü olarak bir devamlılık içinde, yekpâre olarak 
gelebilmeliydik. Dün İmparatorluğa saldıranlar bugün 
de Cumhuriyete saldırmakta, bölmeye, parçalamaya 
çalışmaktadırlar.  

(Sayfa 108) 

 

Millî terbiye ve düşünce özgürlüğü 

Millî değerlerini muhafaza eden büyük Türk milleti 
mukaddes vatan topraklarını korumanın boynunun 
borcu olduğunu biliyor. Oğullar yine şerefle, gururla, 
davullarla zurnalarla askere yollanıyor, uğurlanıyor. O 
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aslan gibi yiğitler askerden kaçmanın yollarını 
arayanları hor görüyor, küçümsüyorlar. 

Aydın olduğunu tevehhüm eden ve neye, kime 
benzediği, neye, kime hizmet ettiği belli olmayanların 
tepeden baktıkları halkımızı iyi tanımak lâzımdır. 
Doğrusu o da bunları kendisinden bilmemekte, bizim 
âlemimizden kopmuş, dinî ve millî hiçbir hissi 
kalmamış, üstelik aşağılık duyguları içinde kıvrandığı 
halde kendini üstün görenleri çok iyi tanımaktadır.  

Atalarımızdan intikal eden kültür mirasına sahip olan 
ve bunu en kıymetli hazinesi olarak muhafaza eden 
nesiller yetiştirmek şarttır. Eğitim sistemi hassasiyetle, 
heyecanla, inançla en baştan ele alınmalı, bilhassa 
yayın vasıtalarından “düşünce özgürlüğü” adı altında 
mukaddes bildiğimiz her şeyimizle alay eden, 
tarihimizi tahrif ederek unutturmaya çalışan ve şahsi 
çıkarlarını her şeyden üstün görerek sinsi gayretler 
içinde olan yıkıcılara, bölücülere hiçbir şekilde 
müsaade edilmemelidir. 

(Sayfa: 192) 

 

Dil meseleleri 

İnsan toplulukları müşterek dilleri, müşterek kültürleri 
ile millet vasfını kazanırlar. Aksi halde sürü olmaktan, 
kalabalık olmaktan öteye geçemezler. Sözlü dil ve 
sözlü kültür yazlı dil ve yazılı kültür haline gelince 
sağlamlaşır, kalıcı olur, zaman ve mekân sınırlarını 
aşar. 
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Konuşma ve yazma, yani düşünce olmasaydı 
medeniyet olmayacaktı; ilimden, kültürden, sanattan 
bahsedilemeyecekti. Dil ve düşünce zihnî faaliyetlerin 
işaretidir. 

... 

Dil ağaca benzer. Köke, gövdeye bağlı olan dallar, 
yapraklar, çiçekler nasıl ağacın canlılığına delil iseler 
yapısı sağlam olan bir dilin cümleleri ve kelimeleri de 
o nisbette sağlam, o nisbette gür olur. Her kelime 
canlıdır ve her kelime bir düşünceyi ifade eder. 
Türkçenin “öztürkçe yapıyoruz diye çiçeklerini 
yapraklarını koparıp atmak, dallarını kupkuru 
bırakmak köke, gövdeye zarar vermekte, dolayısıyla 
insanlar düşüncelerini anlatamaz hale gelmektedirler. 

... 

Medreselerde yetişen ve İslam medeniyetiyle 
yuğurulmuş Osmanlının kültür dünyasında Arapça ve 
Farsça kelimelerin bulunması tabiidir ama bu gün 
İngilizce ve Fransızcadan durup dururken, lüzumlu 
lüzumsuz, yerli, yersiz, eğri doğru alınan ve günlük 
hayatımıza karışan bu gayri müslim kelimelerin 
dilimizi istila etmeleri tabiî olmadığı gibi hem 
Türkçemiz hem de millî kültürümüz bakımından 
fevkalâde zararlıdır. 

(Dil bir milletin aynasıdır; S: 199~202) 

 

~ ~ ~ 
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İnsan, hafızasına ne kadar çok kelime yerleşirse o 
kadar iyi düşünür, o kadar iyi ifade eder. Dil 
düşüncenin dışa vurmasıdır. 

... 

Dilimizi, dinimizi, tarihimizi, edebiyatımızı, felsefemizi, 
gelenek ve göreneklerimizi, velhâsıl bizi biz yapan her 
şeyimizi aşağı yukarı unuttuğumuzdan beri “dünyanın 
efendisi” olduğumuzu da hatırlamaz olduk. Dünyaya 
insanlığı, adaleti, hoş görüyü, büyüklüğü öğreten 
Osmanlıdır. Osmanlıyı unuttuk, inkâr ettik, kötüledik. 
Biz kimiz diye sormadık, kime benzesek diye 
düşündük. Avrupalıya mı, Amerikalıya mı? Kafamız 
karıştı, şahsiyetimizden olmaya başladık. Bir cihan 
imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğundan bize 
kalan mirası öyle veya böyle reddettik. Reddettikçe 
çok ilerici ve çok aydın olduğumuzu zannettik. Dil bir 
milletin ruhudur. Öztürkçe denilen felâketle ruhumuz 
karardı. Ortak dilimiz, ortak kültürümüz kalmadı.  

... 

Fransızca honneur’ den bozma şu onur kelimesini 
düşünün. Namus, şeref, haysiyet, gurur, vakar hepsi 
bu onur’ un içinde! Hâlbuki yok edilmek istenen bu 
kelimelerin taşıdıkları mânâlar da başkadır, 
kullanıldıkları yerler de! 

Neden soru zarfıdır ama artık her derde devâ. Sebep, 
münasebet, dolayısıyla, yüzünden, sâyesinde, ötürü 
gibi kelimelerin cümlesinin (hepsinin) yerine neden 
denilecek!  
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Olay hâdise midir, vak’a mıdır, ortaya çıkan hâl midir, 
dikkati çeken şey midir? Hepsi olabilir. 

Merhum Refi’ Cevad Ulunay’ a “Mutlu musunuz?” 
diye sormuşlar. “Hayır, Konyalıyım” demiş, tecâhül-i 
ârifâneden gelmiş. Mesut, bahtiyar, memnun, 
huzurlu, talihli, uğurlu gibi kelimelerin karşılığı olarak 
kullanılan mutlu kelime olarak doğru olsa da ne çok 
mâna yüklenmiş! 

... 

... bir taraftan millî hafızaya yerleşmiş, bizim olmuş 
kelimelerimiz yok ediliyor, bir taraftan da eş mânâlı 
denilen kelimelerimiz kullanılmaz hâle getiriliyor. Bu 
gidişle fış fış kayıkçı çocukluğumuza dönüp mama’ 
larla, atta’ larla, cici’ lerle, kaka’ larla konuşacağa 
benzeriz. 

(“Fış fış kayıkçı”; S: 204~206) 

~ ~ ~ 

Bütün canlılar arasında sadece insan düşünme ve 
konuşma kabiliyeti ile doğar. Bu iki kabiliyet birbirine 
sıkı sıkıya bağlıdır. Birinin desteği olmadan öteki eksik 
kalır. Yüksek seviyede konuşabilmek için yüksek 
seviyede düşünmek yani kültürlü olmak lazımdır. 
Kültür evvelâ dildir. Dil olmasaydı hiçbir şey olmazdı. 
İlim de, irfan da, tarih de, edebiyat da, sanat da, 
medeniyet de; kısaca insanla ilgili her şey dilin içinde 
bulunmaktadır. Dil düşüncenin aynasıdır. 

... 

Kültürlü olabilmenin, güzel söyleyip güzel 
yazabilmenin şartı zengin bir kelime hazinesine sahip 
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olmaktır, kelimelere ve kelimelerin taşıdıkları 
değerlere, mânâlara hâkimiyet kurabilmektir.  

... 

Küfür, argo, bozuk telâffuz, bozuk cümle, kelime 
kıtlığı, kelimelerin mânâlarını bilmeme sıkıntısı, bilir 
bilmez yabancı kelime kullanma gösterişi, yaşayan 
Türkçemizin karşısındaki öztürkçe, nâm-ı diğer üvey 
Türkçe Türkçemizin dehasını altüst etmekte, düşünce 
ve kültürümüze ciddî bir şekilde zarar vermekte, 
tahribatı fevkalâde büyük ve ürkütücü olmaktadır. 

(“Evlere Şenlik Bir Türkçe”; S: 207~210) 

~ ~ ~ 

Büyük, vefalı Türk milleti alıştığı, sevdiği, bağlandığı 
her şeyinden vazgeçmeye zorlanmamış mı, 
zorlanmıyor mu? Bizi biz yapan her şeyimizi eskidir, 
öyleyse kötüdür mantıksızlığıyla ortadan kaldırmaya 
çalışmamışlar mı, çalışmıyorlar mı? Bir milletin 
müşterekleri, mukaddesleri nelerse onlar hafızalardan 
silinsin unutulsun diye ne mümkünse yapılmamış mı, 
yapılmıyor mu? Dil mi, unut gitsin, yerine neûzübillah 
görenin kaçtığı öztürkçe var. Biz dilimizden 
memnunduk, onunla düşünüyor, onunla konuşuyor, 
onunla yazıyorduk, onunla ağlıyor, onunla gülüyorduk. 
Öztürkçe denilen bu yenisi ile düşünemez, 
konuşamaz, yazamaz, gülemez olduk, sadece 
ağlıyoruz. Din mi, olmaz, eskidir, unut gitsin, yerine 
konulacak bir şeyler bulunur elbette. Tarih, hiç olmaz, 
eskilerle uğraşmayın. Gelenek, görenek, örf, âdet 
zaten lüzumsuz. Ruhsuz korkuluklara döndük. 

... 
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Türkçenin malı olmuş asırlar boyunca kullanılmış, 
eşiktekinden beşiktekine herkesin bildiği, yabancılığını 
hissetmediği, üstelik karşılığı da bulunmayan canlı 
kelimeler katledilmesin, onların yerine uydurma, 
yanlış, köksüz, mesnedsiz, zevksiz, ahenksiz, zihnî ve 
hissî alışkanlıklarımızı bozan” sözcükler” 
yerleştirilmeye çalışılmasın diyoruz. 

Edebî seviyeye yükselmiş, hele imparatorluk dili olmuş 
hiçbir dil saf değildir. Halkın benimsediği, seve seve 
kullandığı kelimeler hangi dilden alınmış olurlarsa 
olsunlar artık Türkçe olmuşlardır. Anahtar, avlu, 
ayazma, fasulye, fener, fındık, fırın, fidan, gümrük, 
ıhlamur, ızgara, istavrit, kilise, körfez, lahana, levrek, 
lodos, lüfer, manav, mandal, maydanoz, midye, 
nergis, palamut, papaz, poyraz, salyangoz, semer, 
sınır, sünger, takunya, uskumru, yakamoz, vs. Rumca; 
kadana, varoş vs. Macarca; banka, dümen, fırtına, 
fino, gazino, güverte, iskele, kalantor, karyola, 
lokanta, makarna, salça vs. İtalyanca; çay vs. Çince 
olduğu halde kim bunların yabancı olduğunu 
hissediyor? Hepsi de her Türkün bildiği, kullandığı, 
onlarsız yaşayamayacağı kelimeler. 

(“Eski Hırkalar”; S:211~ 215) 

~ ~ ~ 

Dil vatandır, dil millettir, dindir, imandır, tarihtir, 
sanattır, kültürdür, bizi biz yapan her şeydir. O halde 
hepimizin Türkçenin üstüne titrememiz gerekmez mi? 
Boynumuzun borcu değil midir bu? 

~ 

Kâh eğri kâh doğru telaffuz edebildiğimiz üç beş yüz 
kelimeyle meramımızı anlatmaya çalışıyor, ancak üç 
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beş yüz kelimeyi kullanabiliyoruz. Böyle bir dille rahat 
rahat düşünmek, rahat rahat ifade etmek kolay değil 
elbette. Hele kalıcı, o nesilden bu nesile ulaşacak 
eserler vücuda getirmek hiç kolay değil. Türkçeyi 
“öztürkçe” yapalım derken uydurma, çirkin, sakat 
“sözcüklerin” arasında boğulup kaldık. Dilin özü olur 
mu? Dilimizde yaşayan kelimelerin bizim olduğunu 
gösteren ölçüler, deliller vardır. Türk milleti kadınıyla 
erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla o kelimeyi 
benimsemişse, bilip kullanıyorsa, kelime edebiyata 
girmişse, şarkılarda türkülerde söyleniyorsa, 
atasözlerine, tâbirlere, bilmecelere, masallara, 
mânilere hattâ argoya karışmışsa menşei ister Arapça, 
ister Farsça, ister İtalyanca, Rumca, Çince olsun o 
kelime Türkçedir. Kelimenin Türkçe olması menşeinde 
değil, dilde yaşamasında, tabiî bir şekilde 
kullanılmasındadır. Menşei Arapça, Farsça ise unuttur, 
masa başında uydurulmuş nursuz pirsiz “sözcükleri” 
yerleştirmeye çalış. Üstelik üç beş sene sonra o 
“sözcüğü” de beğenme, başka bir “sözcük” uydur. 

 

Hürriyet gibi uğrunda can verilen, gazileri, şehitleri 
olan koca bir kelime devrimci taifesinin “özgürlüğü” 
karşısında âdeta unutuldu. Dinlemek, seyretmek, 
takip etmek, aramak, peşine düşmek, yolunda olmak 
gibi mefhumların hepsi “izlemek” in içine girdi. Hayat 
ile ömür oldu “yaşam” veya “yaşantı”! Hayat memat 
meselesi, hayata gözlerini yummak, hayat pahalılığı, 
hayat kaynağı, hayat arkadaşı, hayat atılmak, ömrüne 
bereket, Allah ömürler versin, ömrü vefa etmemek, 
ömür törpüsü gibi tâbirlerimizi ne yapacağız? Sahiden 
ne ömür adamlar bunlar!... Hikâye “öykü” imiş! Uzun 
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hikâye, yılan hikâyesi, hikâye etmek ne olacak? Cevap 
demeyiniz, gerici olursunuz, ilerici olmak için “yanıt” 
deyiniz. Baş üstüne ama hazır cevap, sudan cevap, 
cevap hakkı, cevabı yapıştırmak nasıl söylenecek? 

(“Bir Hayat Hikâyesi”; S:218-219) 

 

* 

 

1) Seni Seven Neylesün? “Yedi Deliler”, Syf: 97  

2) Seni Seven Neylesün? Prof. Dr. Beynun Akyavaş; 
TDV Yayınları 170, 4.ncü Baskı, Ankara    2001  

3) Sultanîyegâh İstanbul; Prof. Dr. Beynun Akyavaş; 
TDV Yayınları 314, Ankara 2001  

4) Seni Seven Neylesün? Önsöz 

5) Tercüman Gazetesi, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 
Türk Kültürü, Türk Yurdu 
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Rabia Hatun Meselesi 

Vedat Nedim Tör’ün sahibi olduğu, neşriyat müdürlüğünü 
Şevket Rado’nun yaptığı aylık Aile mecmuasının 1948 tarihli 
6.ncı sayısından itibaren Rabia Hatun imzalı rubailer 
yayınlanmaya başlar. Şiirleri eski bir dergide bulduğunu 
söyleyen Tarihçi İsmail Hamid Danişmend göndermiştir. Bu 
şiirler 1930’lu yıllardan beri çeşitli dergilerde, antolojilerde ve 
okul kitaplarında yayınlanmış; ilgi görmüş, dillerde 
dolaşmaktadır. İsmail Hami gibi meşhur bir Osmanlı 
tarihçisinin bulduğu, Rıza Tevfik, Doç. Dr. Abdülkadir Karahan, 
Prof. Dr. Mustafa Şekip Tunç, İsmail Habib, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı gibi dönemin önemli yazar ve 
şairlerinin beğendiği ve övgüyle bahsettiği, bazıları 
bestelenmiş olan bu şiirlerin etrafında bir hayran kitlesi vardır 
ve bu bakımdan bir mesele yoktur.   

 

Bir kâsedir alav dolu gönlüm, yanâ yanâ 
Men tâ senün yanunda dahî hasretem sanâ! 
Yaşlar dökende söndüremez âteşîmi sû: 
Sunsan elünle kaanumu içsem kanâ kanâ! 

 

Mesele, çok geçmeden Rabia Hatunun kimliğini merak 
edilmeye başlamasıyla baş verir. Haliyle bu sorunun cevabını, 
şiirleri dergiye gönderen İ. H. Danişmend verecektir; o da 
beklenen cevabı vermekte gecikmez: Rabia Hatun 13. Yüzyılda 
yaşamış Azeri bir şairdir. Bu cevap yadırganmaz, çünkü 
şiirlerin dili Azeri Türkçesi gibi görünmektedir. 
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Pâyin sedâsı gelse de sen hiç gelmesen 

Men dinlesem kıyâmete dek vuslat istemem 

Bulsam izinle semtini ol semte irmesem  

Aşsam zamanı hasretin encamı gelmeden  

  

Ancak Azerbaycan’da böyle bir şairin de, bu şiirlerin de 
olmadığının ortaya çıkması fazla uzun sürmez.  

 

Bunun üzerine İ. H. Danişmend, şiirlerin aslında eşi Nazan 
Hanım tarafından yazıldığını beyan eder. Ama edebiyat 
çevreleri bunu da kabul etmez, Nazan hanımın da bu şiirleri 
yazmış olamayacağı yüksek sesle dile getirilir.  

 

Asıl mesele ise Nihad Sami Banarlı’nın meşhur “Resimli Türk 
Edebiyatı Tarihi” ansiklopedisinde 13.ncü yüzyıla ait fasikülü 
neşredilince alevlenir. 

 

Nihayet benim ‘Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’ isimli 
eserim intişara başlayıp da sıra, 13 üncü asrı ihtiva 
eden fasiküle gelince birçok okuyucularımdan, bu 
kitapta niçin bir Rabia Hatun bulunmadığını soran 
mektuplar almaya başladım. Aynı tarihte, kitabımı 
neşreden Yedigün müessesi sahibi Sedat Simavi’ye, 
bizzat müellifi tarafından ‘Erzurumlu Bilginler’ isimli 
bir kitap ve mektup gönderildi. Baktım ki bu kitapta 
Râbia Hatun hakiki bir on üçüncü asır şairi (!) sıfatiyle 
kat’i bir yer almış… Hayatı, türbesi, müşaareleri 
hakkında malûmat veriliyor. Hatta kitapta Rabia 
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Hatun’a izafe edilen bir de resim var… Mektupta da bu 
hâtunun edebiyat tarihine alınmayışından teessürle 
bahsolunuyor. O zaman, hâdisenin kesbettiği 
ehemmiyet, beni bir defa daha utandırdı. Görmüştüm 
ki edebiyat tarihimiz ve bazı iyi niyetli münevverlerimiz 
ellerine verilen şiirlerin hiç bir ilmî delil göstermeden 
neşredilmeleri yüzünden şaşırtılmıştır 

 

Bu durum üzerine araştırmalarını derinleştiren Banarlı, mühim 
neticelere ulaşır; Hürriyet gazetesinde neşrolunan “Hâdisenin 
İçyüzü” başlıklı makalesinde şu noktalara temas eder:  

 

Şiirlere gönül gözüyle değil de ilim gözüyle bakmaya 
yöneldiğim… zaman iş değişti. Kıtaların hem zayıf 
taraflarını görmeğe hem de bunların eski çağlarda 
yazılmış olamayacağını sezmeye başladım…  

 

Ve muhtelif tarih ve mahallerde neşrolunan makalelerinde şu 
tesbitlerde bulunur: 

 

 a) Hasan Basri Erk’in Erzurumlu Bilginler adlı 
kitabındaki tutarsızlıklar: 

1. Hasan Basri Erk Erzurumlu Bilginler adlı 
eserinde Şeyh Hasan Basri ile Rabia Sultan’ın 
birbirine yazdıkları tasavvufî aşk şiirlerinin 
(müşaarelerin) halk arasında söylenip 
durduğundan bahsetmektedir. Fakat bu 
muşaareler örneklendirilmemiştir. Eğer halk 
arasında dolaşan bu mısralar esere alınsaydı 
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“Erzurum halkının yedi asırdan beri dillerde 
sakladığı iddia olunan bu söyleyişler, asırların 
uğrattığı çeşitli değişiklikleriyle ilim âlemine 
tanıtılmış olurdu. 

 2. Erzurumlu Bilginler adlı eserin müellifi 
eserinde Rabia Hatun’a ait olarak yeni veya 
farklı hiçbir mısra veya şiir sunmamıştır. Onun 
örnek olarak sunduğu bütün şiirler 1930’larda 
halka sunulan şiirlerdir. 

3.Erzurumlu Bilginler adlı eserin müellifinin, bu 
kadar bilgisizliğine rağmen, Rabia Hatun için 
“bir divan teşkil edecek kadar da şiir yazdığı 
muhakkaktır” demesi, “okuyanları hayretten 
hayrete düşürecek kadar cesaretli bir 
iddiadır.” 

4.Hasan Basri Erk, Rabia Hatun şiirlerini yanlış 
terim ve bilgilerle tanıtmıştır. Edebiyat bilgisi 
yeterli değildir, edebiyat terminolojisine hâkim 
değildir. 

b) Dil ve Şiir tekniği bakımından: 

1.Türk şiirinde ilk defa Abdülhak Hamid 
tarafından kullanılan sarma kafiyenin, asırlar 
önce Selçukî Rabia Hatun tarafından 
kullanılmış olması ilginçtir. 

 2. Rabia Hatun’a atfedilen kıtalardan birinde 
“mefûlü fâilün mefûlü fâilün” vezni 
kullanılmıştır. “Türk şiiri tarihinde böyle bir 
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vezin bulunmadığını düşünemeyen kimselerce 
uydurulduğu âşikâr olan bu kıt’a, lisan 
bakımından tamamıyla archaique süsü 
verilmiş, uydurma bir söyleyiştir, Olsandı, 
olsamdı ; aşsam zamanı” gibi ifadeler yenidir. 

3. “Son bir ihtiyat kaydıyla söyleyeyim ki Türk 
edebiyatı tarihinde bir Rabia Hatun varsa ve 
bu kıtaların asıllarını eğer o söylemişse bu şair, 
ancak on sekizinci asır sonunda veya on 
dokuzuncu asırda tekke söyleyişinin klâsik 
kaideleri bir hayli bozduğu çağlarda yetişmiş, 
romantik ruhlu, yarı ümmî ve mutlaka Tekke 
çevresine mensup bir kadın şair olabilir. Ve 
onun aslında da bozuk bir söyleyişle terennüm 
ettiği bu kıt’alar sonradan bir başka cahilin 
elinde – belki de düzeltiyorum zannıyla – bu 
hale konulmuş olabilir.  

Banarlı bu noktada “yazılı bir metin bulunursa 
daha kesin değerlendirmeler yapılabileceği 
kanaatinde olduğunu da görüşlerine ekler 
(böyle bir yazılı belge asla ortaya çıkmaz). 

 4.Rabia Hatun şiirlerini yayımlayanlar, 
ellerindeki yazmayı veya fotoğrafını halka 
sunmalıdırlar. Aksi takdirde şüphelerimizi bir 
hakikat saymak ve bu hadiseyi uydurulmuş bir 
hadise gibi karşılamak yolunda kendimizi haklı 
bulmakta mazuruz. 

5. Rabia Hatun imzası ila neşrolunan şiirler 
kaide cahili bir şairin eseridir. Eski 
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edebiyatımızda bu derece kaide cahili bir şair 
bulunamazdı 

6. Artık açıkça söylemeliyim ki Türk 
Edebiyatında Rabia Hatun isminde bir şair 
yoktur. Aile Mecmuasında Rabia Hatun 
imzasıyla neşredilen şiirler ise 20.nci yüzyıldan 
önce söylenmiş olamaz. 

 c) Şiirleri sunan İsmail Hami hakkında: 

1. Esasen bu şiirlerin bir zamanlar Sultan 
Osman’ın Rumluğu efsanesini de münakaşa 
eden ve bir lise talebesi tarafından hezimete 
uğratılan İsmail Hami Danişmend tarafından 
ortaya atıldığı artık duyulmuş olduğundan, 
şiirler hakkındaki şüphem büsbütün arttı.  

Not: Necip Fazıl, Bâbıâli adlı eserinde İsmail 
Hami’yi şöyle tasvir eder: “Kendini gelmiş ve 
gelecek en büyük tarihçi, mütefekkir bilirdi. 
Hatta tarihin sabit zaman ölçülerini bile alt üst 
etmeye kalkar, Osmanlı Hanedanının kökü 
Rumlardan gelme diye iddia ettiği bile olur; 
kendi soyu olarak Danişmend’lerin en büyük 
ve en su katılmamış Anadolu prensleri 
olduğuna iddia etmekte beis görmezdi” 

2. Öteden beridir gazete ve mecmua 
sütunlarında Türkoloji’ye ait bir takım 
makaleler neşreden eski bir yazar (İsmail Hami 
Danişmend), edebiyatımıza ‘Bunlar yüzyıllarca 
evvel yaşamış, Rabia Hatun isimli bir kadın 
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şairimize aittir.’ iddiasıyla birkaç yeni ve 
uydurma şiir tanıtıyor. Muharrir bu şiirlerde 
kullanılan dilin, vezin ve kafiyelerin bizim eski 
edebiyatımızda mevcut olmadığını 
düşünemeyecek kadar eski şiirimizin 
yabancısıdır. 

 3. Bu muharrir, bundan 36 sene evvel “Resimli 
Kitap”da aynı vezinle, aynı kafiye bilgisizlikleri, 
aynı üslup ve hata, aynı çapraşık ifade ile 
neşredilen İsmail Hami imzalı şiirlerle bu 
kıtalar arasındaki benzerliğin bir gün gelip de 
fark edilebileceğini bir an için olsun 
düşünmemiş midir? 

 4. Danişmend’in sahteyi savunurken yaptığı 
ifade ve mantık hataları da Banarlı’nın 
gözünden kaçmaz: “İsmail Hami, bu şiirlerin 
‘eskilerin manzum, mensur hoşlarına giden 
eserleri yazıp ciltlettirdikleri bir mecmuanın 
‘boş sayfalarından birine’ yazılı olduğunu 
söylerken, “Madem ki mecmuanın o 
sayfasında bu kadar şiir yazılıydı, o hâlde bu 
sayfaya nasıl olur da hâlâ boş sayfa 
denilebilir?’ diye bir sualle karşılaşacağını 
aklına bile getirmedi ve bir zamanlar boş olan 
bu sayfanın nasıl sonradan doldurulduğunu 
fakat eski boşluğunun da hâlâ nasıl 
unutulamadığını bir çırpıda söylemiş oldu?... 
Bu âlim zat bize “Rabia Hatun efsanesine ait 
kendi elindeki defterin şu meşhur boş sayfasını 
göstermek cesaretinde bulunsa çok daha iyi 
ederdi 
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5.“Hârikulâdelikle vasf edilen bu şiirler, nasıl 
olmuş da yüzyıllarca bir sır gibi kalabilmiş ve 
sonra İsmail Hami’nin elindeki defterin boş 
sayfasına yazılı vermiş?”  

Şiirlerin neşrolunduğu mecmua ve aynı çizgide yer alanlar ise 
Banarlı’ya karşı çıkarken onun şöhret düşkünü bir cahil 
olduğunu, bilimsel ve demagojik yazılarla ispat etmeye 
çalışırlar. Aile Dergisi’nden Şevket Rado, Akşam gazetesinde 
yayınladığı bir yazıda, aldatıldığını düşünen okuyucuları, yeni 
yalanlarla teskin etmeye çalışır. Banarlı’nın aşağılandığı bu 
yazıda, İsmail Hami’nin Rabia Hatun şiirlerini bulduğunu, 
kendilerinin de bu şiirleri iftiharla millete sunduklarını, bunun 
eleştirilecek bir yanının olmadığını söyler: “‘Rabia Hatun 
Efsanesini bir ‘Rabia Hatun Vakası’ haline getirmek istediği 
sezilen B. Banarlı’nın yazısını okuyunca ‘Eyvah! Başımıza bir 
kadın yüzünden neler gelmiş’ diyerek Rabia Hatun’un şiirlerini 
bulmak gibi vahîm bir suçu işleyen ve onları “Aile” dergisine 
verip bizi de suçuna iştirak ettiren değerli dostum İsmail Hâmi 
Danişmend... gibi ifadeler kullanır.  

Son safhada ise Danişmend bir açıklama ile beraber “Rabia 
Hatun Şiirleri” ismiyle neşrettiği kitapta bu şiirleri kendisinin 
yazdığını itiraf eder. 

 

Cânân içinde yoksa eğer, cennet istemem! 

Dûzahta varsa vuslat eğer, rahmet istemem. 

Yârin hayâli müşfik ise kalb-i yârdan, 

Âlemde bir dakika dahi vuslat istemem.  

 
Olsandı sen sema olsandı sen heva  
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Alsamdı men seni dem dem nefes nefes  

Olsandı sen zaman olsamdı men mekan  

Eflaki dolduran bir aşk olurdu bes!  

Ne garip tecellidir ki, aradan yarım yüzyıldan fazla zaman 
geçtiği halde hâlâ bu sahtekârlığa inananlar bulunmakta, 
hazırladıkları antoloji ve benzeri kitaplarda bu şiirler birer 
harika gibi sunulmaktadır. Hem de yazanın Rabia Hatun 
olduğu, belirtilmekte, yanına parantez içinde “Nazan 
Danişmend” ismi ve çoğunda, olup bitenden hiçbir haberi ve 
bilgisi olmayan bu hanım efendinin (muhtemelen elde mevcut 
tek) resmi eklenmektedir. 

* 
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Nazım – Nesir 

“Edebiyat” kelimesi dilimize Tanzimat ile girmiş; ondan önce 
böyle bir kelimeye ihtiyaç duyulmamış. Sadece “Nazım” ve 
“Nesir” varmış. Bugün nazım için “şiir”, “nesir” içinse 
“düzyazı” deniyor. Bunda elbette şiirin “eğri” yazı olduğu gibi 
bir ima yok; bunun sebebi şiirde paragrafların genellikle 
“mısra” denilen tek satırlardan ibaret olmasına karşılık 
nesirde paragrafın cümle gruplarından oluşan çok satırlı bir 
yapı olması olabilir.  

Daha da eskiden nesir yerine “inşa” terimi kullanılır, bu işi 
yapana da “münşi” denirmiş. Molier’in meşhur eseri “Kibarlık 
Budalası” nda Mösyö Jurden’in “Demek kırk yıldır farkında 
olmadan düzyazı konuşuyormuşum” dediği gibi herhangi bir 
yazıyı yazmak “inşa”, yazan da “münşi” değildir. Yazı, ancak 
edebiyat ilmine dâhil olduğunda bu terimlerden 
bahsedebiliyoruz.  

Yakın zamanlarda bu inceliklerin terkedildiği, en azından 
bilmezden, görmezden gelindiği bir gerçek ise de biz işin 
doğrusunun peşindeysek, pratik hayatta var olup olmadığına 
bakmadan olması gerekeni konuşmak zorundayız. Denilebilir 
ki okur-yazarlık, yazar olmanın yeterlik şartı olmadığı gibi her 
düz yazı da sanat eseri değildir. Aradaki fark, yeterliğin bir 
süreç olduğu, ancak zamanla ve eğitimle elde edilebileceği 
gerçeğini öne alırsak kalite farkıdır. 

Konuşma gibi yazının hammaddesinin de dil olması, 
konuşmayı bilen herkesin yazı da yazabileceği sonucunu 
getirmektedir. Herhangi bir yazı için bu önyargı doğru olsa da 
konu edebiyat olunca bu bir yanılgıdır. Bunun farkında olmak 
ise yazıda kalitenin farkında olmaya bağlıdır.  
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Elinde her türlü yapı malzemesinin bulunması herkese bina 
inşa etme imkânı vermediği gibi, dil bilmek, bir dili konuşuyor 
olmak da iyi bir yazı inşa etmek için kâfi değildir. Nesir için 
“inşa” teriminin kullanılması da gerekli malzemeyi getirip orta 
yere dökmek, yığmak değil; işe yarar, muhkem, amaca uygun 
ve hatta güzel bir bina kurmak anlamına vurgu yapmak içindir.  

Edebiyatın nesir ve nazım olarak iki temel biçimden oluşması, 
konuyu “yalnız sanat amacına hizmet eden eserler” şeklinde 
sınırlandırmaz. Aksine bu terim iki farklı anlamda daha 
kullanılmaktadır, birincisi: “güzel olmak kaydıyla her türlü 
metin” dir. Bu anlamda “sanat amacına hizmet etme” şartı 
yoktur; bir nutuk, bir hitabe, hatta bir gazete haberi, bir köşe 
yazısı bile bu anlayışa göre birer edebiyat ürünüdür. Bunun 
sonucunda “hukuk edebiyatı”, “tıp edebiyatı”, “sanayi ve 
teknoloji edebiyatı”, “Siyaset Edebiyatı” gibi farklı alanlara 
hitabeden eserler de edebiyat sayılmaktadır.   

Edebiyatın sonuncu anlamı ise “söz ve yazı sanatının 
kurallarını öğreten bilim” dir. Bu da Edebiyatı güzellik 
arayışının ötesinde bilim dalı olduğunu bilmenin doğal 
sonucudur. Bu bilim dalı hem öğretmeyi hem de 
değerlendirmeyi kapsamaktadır. Edebiyatı bilmek, en azından 
tanımak öncelikle Edebiyat Tarihini bilmeye bağlıdır. Edebiyat 
Derslerinin temeli de budur. Buna göre yazı yazmaya heves 
edenlerin önce Edebiyatı bilmeleri, tanımaları, bunun için de 
Edebiyat Tarihini öğrenmeleri gerekmektedir.  

* 
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Şeb-i Yeldâ 

 

Yılın en uzun gecesi; bir rivayete göre aralık ayının 21’nci 
gününü ertesi güne bağlayan gece, diğerlerine göre ise bu 
geceyi içinde barındıran haftaya bu isim verilmiş. Eh, yılda bir 
gibi nadir olursa, mevzu - mazmun arayan şairin de bundan 
bigâne kalması beklenemezdi, hele de böyle telaffuzuyla kulak 
dolduran bir terkib olursa. "Bosnalı Sabit" e mal edilen 
meşhur bir beyit şöyle: 

  Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir, 
  Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâat 

 

Her zamanki gibi konuyu Leyla ile Mecnun aşkına bağlayan 
Fuzuli ise farklı bir pencereden bakmış: 

  Şeb-i yelda’da uzar fecre kadar kıssa-i aşk 
  Ta ki Mecnun bitirir nutkunu Leylâ söyler 

 

Cafer Çelebi ise konuyu başka bir takvim olayına bağlar: 

   Neden ol zülf uzanup hadd-i dil-efrûza gele 
  Kim görüpdür şeb-i yeldâyı ki nev-rûza gele 

 

Bu bağın, Fars mitolojisinde önemli bir yeri var: diğer birçok 
mitolojik figür gibi Şeb-i Yelda da bazı gök olaylarının sebebi, 
kiminin de sonucu olarak görülmekte, isimlendirme kökeni 
Süryaniceye kadar götürülmektedir 
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Kaynaklara göre bu en uzun gecenin bir takım kültürel 
yansımaları, hatta ritüelleri var. Eski İranlılara göre bu gecenin 
uzun sürmesinin kötülük tanrısı Ehrimen'in kötülüklerinin, 
özellikle şiddetli soğukların devam etmesinin sebebi, bunun 
için de bu gece uğursuz bir gece.  

Zerdüşt inancına göre Güneş tanrısı olarak bilinen Mitra 
(Mihr) Pehlevicede "sevgi, yemin, güneş, sevgi, şefkat, 
sözünde durma" gibi anlamlara geliyor. Uzun gecenin 
uğursuzluğuna karşı önlem olarak bu gecede toplanıp büyük 
ateşler yakılır, Mitra’ya dualar ederek, sabah güneş 
doğuncaya kadar sofralar kurulup “meyezd” (sıvı olmayan 
adak) dağıtılırmış.  

"Ateşdân", "mahrûy", "bersem" gibi ayin edevatının yanı sıra, 
sonbahardan kalan son meyveler de sofrada hazır bulunur. 
Ehrimen’in kötülüklerine karşı Mitra’ya sunulan bu 
yiyeceklerin bütün bir yıla bereket getireceğine inanılır. Bu 
sofrayı kurmakla görevli kişilere verilen “meyezdpân” adı 
bugün İran diline "ev sahibi" şeklinde yerleşmiş.  

Nereden nereye ... Mitolojinin hâlâ ilahi dinlere bir karşı duruş 
gibi gösterilmeye çalışılması boşuna değil. Hele de "Türklerin 
İslamiyet’ten Önceki Dinleri" gibi muhayyel dinler üzerine 
"bilimsel" (!) makaleler ortalıkta uçuşmakta. Allah ıslah etsin.  

* 
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Bir Kitap 

Okumaya alışık olduğumuz kitaplarda genellikle belli bir konu 
üzerinde bilgiler, görüşler ve deliller özel bir yazı düzeniyle 
birlikte sürekli bir şekilde beyan edilir. Bu sebeple şimdiye 
kadar (bu kitaba) yabancı kalan bir kişi, ilk kez onu okumaya 
niyet ettiğinde ‘kitap” olması hasebiyle (bunda) da sıradan 
kitaplarda olduğu gibi önce konunun belirlenmiş olduğunu, 
sonra asıl konunun bölümlere ve kısımlara ayrılarak düzenli 
şekilde her bir mesele üzerinde konuşulduğunu, aynı şekilde 
hayatın her bir alanının da ayrı ayrı alınarak onunla ilgili 
hükümlerin arka arkaya yazılı olduğunu ümit eder. Ancak 
kitabı açıp okumaya başladığı zaman burada ümit ettiği şeyin 
tam aksine, şimdiye kadar yabancı olduğu başka bir beyan 
tarzı ile karşılaşır.  

Burada o,  

itikadî meseleler,  

ahlakî öğretiler,  

şer’î hükümler,  

davet,  

nasihat,  

ibret,  

tenkid,  

yergi,  

korkutma,  

müjde,  

tesellî,  
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deliller,  

şahitler,  

tarihi kıssalar ve  

kâinatın izlerine işaret  

 

gibi konuların  

birbiri arkasına geldiğini,  

aynı konunun farklı yollardan farklı kelimelerle tekrarlandığını,  

bir konudan sonra ikinci, ikinciden sonra üçüncü konunun 
aniden başladığını,  

belki bir konunun ortasında ikinci bir konunun geldiğini,  

birinci ve ikinci tekil şahısların sürekli değiştiğini,  

hitabın anbean farklı yönlere kaydığını,  

bölümlerin ve kısımların ayrıldığına dair herhangi bir işaretin 
olmadığını,  

tarihin bile tarih yazarlığı tarzında olmadığını,  

felsefe ve tabiatüstü olayların mantık ve felsefe diliyle ifade 
edilmediğini,  

insan ve âlemdeki varlıklardan tabii ilimlerde olduğu gibi 
bahsedilmediğini,  

medeniyet. Siyaset maişet ve muaşeret üzerine konuşmaların 
sosyal ilimlerdeki gibi yapılmadığını,  

kanuni hükümler ve kanun esaslarının hukukçuların tarzından 
tamamen farklı beyan edildiğini,  
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ahlakî eğitimin ahlak felsefesinin bütün literatüründen ayrı bir 
tarzda olduğunu  

görecektir.  

İnsan, bütün bunları önceki kitap tasavvuruna aykırı bularak 
perişan olur. Dahası, başından sonuna kadar sayısız irili ufaklı 
farklı parçalardan oluşan, ancak sürekli ibare şeklinde yazılmış 
olan düzensiz, bağlantısız ve dağınık bir kelam olduğunu 
hissetmeye başlar.  

Muhalif nokta-i nazardan bakanlar, ona türlü türlü itirazlarda 
bulunurlar. Muvafık nokta-i nazardan bakanlar,  

bazen manaya gözlerini kapatıp şüphelerden korunmaya 
gayret ederler,  

bazen görünürdeki bu düzensizliği tevil ederek gönüllerini 
rahatlatırlar,  

bazen doğal olmayan yollardan bir bağ arayarak ilginç 
neticeler çıkarırlar,  

bazen de “perakende nazariyesini” kabul ederler  

 

ki bu sebeple her ayet siyak ve sibakından ayrılarak sözü 
söyleyenin amacına aykırı düşen anlamların verildiği hedef 
tahtası haline gelmektedir. 

 Okuyucunun bir kitabı iyice anlayabilmesi için  

konusunu,  

maksadını,  

ana düşüncesini,  

üslûbunu,  

ıstılahî dilini,  
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özel yorum tarzını ve  

zahirî ibarenin gerisinde beyanların bağlantılı olduğu hal ve 
uygulamaları da  

göz önünde bulundurması gerekir. Genellikle okuduğumuz 
kitaplarda bu hususlar kolaylıkla bulunur. Dolayısıyla kitabın 
konularındaki inceliğe ulaşmada zorluk çekmeyiz. Ancak diğer 
kitaplarda bulmaya alışık olduğumuz şekilde bunları Kur’an’da 
bulamayız. Bunun için içimizden biri, sıradan bir okuyucu 
zihniyetiyle hareket ederek Kur’an’ı okumaya başladığında 
kitabın konusunu, amacını ve ana fikrini bulamaz. Onun 
üslubu ve yorum tarzı kendisine yabancı gelir. Çoğu yerde 
ibarelerin arka planı da gözünden kaçar. Netice itibariyle 
müteferrik ayetler içerisine serpiştirilmiş olan hikmet 
incilerinden az veya çok faydalanmasına rağmen Allah 
kelamının asıl ruhuna ulaşmaktan mahrum kalacak ve kitabın 
ilmini öğrenmek yerine sadece kitabın bazı dağınık mana ve 
faydalarıyla yetinmek zorunda kalacaktır.  

Bundan da öte Kuran’ı okuyarak şüpheye kapılan çoğu 
kimsenin yoldan çıkmasının bir sebebi de şudur: Onlar, kitabı 
anlamada gerekli olan bu temel ilkeleri bilmeden Kuran’ı 
okudukları zaman Kuran’ın sayfalarındaki farklı konular 
kendilerine dağınık görünmekte, çoğu ayetin manasını 
anlayamamaktadırlar. Pek çok ayetin kendi yerinde hikmet 
nuruyla parıldadığını görmekte, ancak ibarenin siyakı ile 
tamamen bağlantısız olduğunu hissetmektedirler. Bazı 
yerlerde yorumları ve üslûbu bilmemek onları asıl manadan 
çekip başka bir tarafa götürmekte, çoğu zaman arka planı tam 
olarak bilmemek büyük yanlış anlamalara sebep olmaktadır. 

Kuran ne tür bir kitaptır?  

Onun nüzul keyfiyet ve tertip türü nedir?  

Ondaki hitabın konusu nedir?  
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Ondaki bütün bahisler hangi amaca yöneliktir?  

Onun bu sayısız farklı türdeki konulan hangi ana fikirle 
bağlantılıdır?  

0, kendi amacı için nasıl bir istidlâl tarzı ve nasıl bir üslup 
seçmiştir?  

İnsan, işin başında bu ve bunun gibi diğer bazı gerekli 
soruların cevabını açık ve doğru bir şekilde bulursa, pek çok 
tehlikeden kurtulabilir ve anlama yolları kendisine açılabilir. 
Kuran’da yazı düzeni arayan ve onu bulamayıp kitabın 
sayfaları arasında dolaşıp duran kişinin perişan olmasının asıl 
sebebi, Kuran’ı okumadaki bu temel ilkeleri bilmemesidir.  

0, “din konusunda bir kitap” okuyorum zannıyla mütalâaya 
başlar. Zihnindeki “din konusu’ ve ‘kitap’ tasavvuru genellikle 
zihinlerde bulunan “din” ve “kitap” tasavvuruna benzer. 
Ancak orada kendi zihnî tasavvurundan tamamen farklı bir 
şeyle karşılaştığında onunla kendisini özdeşleştiremez. 
Konunun maksadını kavrayamaması sebebiyle yabancı bir 
yolcunun şehrin sokaklarında kaybolup gitmesi gibi satır 
aralarında öylesine dolaşıp durur.  

Eğer kişiye okuyacağı kitabın bütün dünya literatüründe kendi 
tarzında tek kitap olduğu, dünyadaki bütün kitaplardan farklı 
olarak tasnif edildiği, konu, içerik ve tertibi açısından da apayrı 
bir şey olduğu, dolayısıyla şimdiye kadar okuduğu kitaplardan 
zihninde oluşan kitap kalıbının Kuran’ı anlamada kendisine 
yardımcı olmayacağı, aksine engel olacağı, onu anlamak 
istiyorsa, önceden edindiği kıyasları zihninden çıkarıp Kuran’ın 
ilginç özelliklerini tanıması gerektiği önceden söylenirse, bu 
kaybolmuşluktan kurtulacaktır. 

Okuyucu, bu konuda ilk olarak Kuran’ın aslına vakıf olmalıdır. 
0, ister iman etsin ister etmesin, Kuran’ı anlamak için 
başlangıç noktası olarak bizzat Kuran ve onu tebliğ eden 
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kişinin (yani Hz. Peygamberin) beyanını asıl olarak kabul 
etmek zorundadır. 

[Tefhîmu’l Kuran Meali – Önsöz’den alınmıştır. Mevdudî 
Yediveren Kitap -2004] 

* 
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Ahmed Haşim’in Nesri  

Ahmed Haşim’in nesri de şiirleri kadar güzel ve etkileyicidir. 

Üç nesir kitabı da (Bize Göre, Gurebahâne-i Laklakan ve 

Frankfurt Seyahatnamesi) çoğu gazete ve dergilerde 

yayınlanmış kısa makalelerden derlenmiştir. Günümüzde köşe 

yazısı, o günlerde ise fıkra adı verilen bu türün zirvesi denecek 

kadar başarılı olan bu yazılarda Ahmed Haşim şiirlerinin, 

özellikle ilk şiirlerinin aksine sade ve duru bir dil kullanmış, 

sözü uzatıp büyütmeden, kısa yoldan genellikle tek sayfada 

sözünü söyleyip bitirmiştir. 

Bir not: alıntılarda yazının özüne halel getirmeyecek kadar 

sadeleştirme vardır.  

Ahmed Haşim’in nesri hakkında otoriteler yeterince 

değerlendirme yaptığından sözü onlara bırakıyoruz.  

Ali Canip (Yöntem):  

Hâşim çağdaş Türkiye’nin en orijinal bir üslûpçusu ve onun 

yazıları bugünkü nesrimizin en güzel numunesidir. 

Genç nesil Ahmet Haşim'i okumalıdır, genç nesle Ahmet 

Haşim'i tavsiye etmelidir. Çocuklarımız onda yalnız ifade 

güzelliği değil, orijinal ve eskimez bir zevk, ince bir zekâ ve 

emsalsiz bir realist göz bulacaktır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar:  

Haşim'in nesri, onun rüyasıyla hayat arasına atılmış bir 

köprüdür. Bu köprüden o, bazen inandığı kıymetlerin 

propagandasını yapan bir güzellik havarisi, bazen de çirkinlik 

ve ahmaklık dünyasına akınlar yapan müthiş bir silâhşor 

halinde sık sık geçerdi. Tıpkı konuşması gibi. 
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... 

"Frankfurt Seyahatnamesi" Türkçenin en güzel eserlerinden 

biridir. 

Bu zengin nesrin göz kamaştırıcı fantezisi; eşya ve insanları en 

fevkattabiiyye (tabiat üstü) hakikatlerinde yakalayan dikkat ve 

tahliller, bütün cehitlerini zamanın fevkine çıkmak için sarf 

etmiş bir zekâ... 

 

 

Abdülhak Şinasi Hisar:  

Ahmet Hâşim’in ince, zarif, nükteli, sanatlı, işlenmiş, kadife 

gibi yumuşak ve açılmış çiçekler gibi olgun nesrini medh için 

ne söylense belki az gelir. Ekseriyetle pek zeki ve bazen de için 

için müstehzi olan bu nesir hakikaten ne güzeldir! Ahmet 

Hâşim bunlarla “Bize Göre” hisler ve fikirler yazmıştı. Ahmet 

Hâşim’in bunları ne emekle yazdığını bilirim.  

Başının meyvesini olgunlaştırarak koparıp harice vermek ne 

zordur! Hatırlıyorum, Ahmet Hâşim, İkdam’da bir “Bize Göre” 

parçasını fikrinden ve kalbinden süzülen bir madde gibi sızdıra 

sızdıra bütün yarım gününü geçirerek, akşama doğru, 

müşkülât ile bitirir ve imzalardı.  

En evvel yazdıklarını birer birer herkese, İkdam’ın her 

muharririne ve her gelen misafirine okurdu. Hepsinden bir 

tavsiye, bir fikir, bir his almağa, her yeni kıraati üzerine bir 

tashih daha yapmağa çalışırdı. Sonra Ali Naci Bey’e okur, 

ondan da biraz tuz, biber isterdi. 

... 

Yazılarının ne kadar zahmetle yazılıp kaç tashihten geçtiğini 

daima gördüm. Denilebilir ki Ahmet Hâşim’in fıkrasını yazacağı 



 

155 

 

günler bunun tâ bittiği akşam saatine kadar, indinde dünyanın 

başka hiç bir hâdisesinin zerre kadar mânâ ve ehemmiyeti 

kalmazdı. Bir gazete idarehanesinde bulunduğu için bazen 

birdenbire mühimce bir haber herkesin alâkasını uyandıran 

bir dalga halinde gelir muhiti sarsardı. O zaman Ahmet Hâşim 

kendini ihmal ettirerek işini sekteye uğrattıran bu hâdiseye 

kızar, muğber, müteessir olur, kendini hayatın yeni bir 

cilvesiyle mağdur görürdü. 

Mehmet Kaplan:  

Hâşim’in nesirleri de şiirleri kadar sevilmiş ve takdir edilmiştir. 

Hâşim’in nesirleri kısadır. Tek bir görüşü ihtiva eder. Mücerret 

değil, müşahhastır, yani ya bir objenin tasvirine veya bir 

hayâle dayanır. 

... 

Hâşim bir “fikir adamı” olmaktan ziyade fikirler ve hayâllerle 

oynayan bir şâirdir. Yazılarının arkasında bağlantılı bir hayat 

görüşü yoktur. Fakat bu yazılar estetik bakımdan şiirleri kadar 

değerlidir. Onların başlıca vasfı da, Hâşim’in şiirleri gibi, 

gevezelikten uzak, derli-toplu olmalarıdır. Hâşim bu 

yazılarında her cümle ve kelimeyi, hesaplı olarak kullanmıştır. 

Dar şekil, Hâşim’i bir muhteva temizliğine götürmüştür. 

Mübalâğasız olarak iddia olunabilir ki, Türkçede Hâşim’in bu 

fıkraları kadar “dolgun” yazı yazılmamıştır. 

... 

Bu yazıların bıraktığı ilk intiba, fikri, az kelime ile ifade etmek, 

yeni, şaşırtıcı ve güzel bir tesir uyandırmaktadır. İhtiva ettiği 

güzel tasvirler ve hayâller bu nesirlere estetik bir değer verir. 

Onların fizikî bakımdan başlıca vasfı basmakalıp görüşlere 

aykırı olmasıdır. Basmakalıp fikirler insan düşüncesini 
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uyuşturur. Hâşim’in nesirleri bizi güzel ve tatlı bir şekilde 

uyandırır. Bu nesirlerdeki kesafet, dolgunluk, tasvir gücü, 

hattâ fantezi ve ince alay, nesir sanatında daima hoşa giden 

özelliklerdir. 

Örnekler: 

 

BİZE GÖRE 

BAŞLANGIÇ 

Bir nevi ölümden sonra dirilme sırrına mazhar olan “İkdam” ın 

san’at ve edebiyat sütunlarına bakmak vazifesini üzerime 

almış olmaktan utanıyorum. Bu utanç, edebiyatı yüz kızartıcı 

bir meşgale telâkki ettiğimden ileri gelmiyor. Zira bilirim ki, 

İngiliz milleti, Hint mülkünden ziyade Shakespeare ile 

mağrurdur; bilirim ki İran, zâlim bir güneşin yaktığı kısır 

topraklar üzerinde mevcut olmaktan ziyade, Hâfız-ı Şirazî’nin 

nazmında, Behzad'ın resimlerinde ve seccadelerinin renkli 

bahçelerinde yaşıyor; bilirim ki İspanya ne Alphonse’un ne de 

Primo de Rivera’nındır? Fakat kızıl karanfilli Karmen’in vatanı, 

ancak El Greco ve Cervantes’indir. Hayır, edebiyattan değil, 

karşısında şimdiden aczini duyduğum okuyucudan 

utanıyorum. 

Gazetecilik, ticaret mahiyetini aldıktan sonra, kendisine 

“müşteri” ismi verilmesi daha doğru olan okuyucunun hoşuna 

gitmek gayretiyle gazeteler, yavaş yavaş sütunlarından “fikir” 

in bütün şekillerini süpürüp attılar. Hareket etmeyen güzel bir 

vücudu nasıl her taraftan yağ tabakaları kaplarsa, gazeteler de 

bir taraftan yiyecek ve içecek ilânları, diğer taraftan metni 

kovan resimlerin istilâsı altında kaldı. Dünya basınına göz 

atılınca hükmedilir ki, mide ve barsak, dimağdan çok daha 
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şerefli birer uzuv derecesine yükselmiştir. Hattâ iri göbekli 

insanların etrafımızda çoğaldığına bakılırsa, birçoklarının 

şimdi, dimağlarını kemik mahfazasından çıkarıp karınlarında 

taşıdıklarına hükmetmek lâzım geliyor. Dimağ, haysiyetinden 

bu kadar kaybettikten sonra, hayatî faaliyette insanın filden, 

karıncadan, leylek veya zürafadan hiçbir farkı kalmıyor. 

Rabbim! Her zevki tatmin edecek ve ismi yine “san’at ve 

edebiyat” olacak olan felsefe taşını nasıl bulmalı? 

 

Bir Teşhis 

Beş altı seneden beri edebiyatımızın gösterdiği çıplaklık 

manzarası bütün fikir adamlarını düşündürse yeri var. Okuyup 

yazmanın halk arasında yayılması ve bundan dolayı okuyucu 

sayısının çoğalması nisbetinde yazı hünerine ârız olan bu 

soysuzlaşmanın anlaşılmaz sebepleri hakkında hayli şeyler 

söylendi. Felce uğrayan maalesef yalnız edebiyatımız değildir. 

Bu bitkinlik rengi, gizli bir hastalığın sarılığı gibi, ruh ve hayâlin 

bütün bahçelerinde yayılmakta ve bütün yapraklan, yer yer 

soldurup kurutmaktadır. Geçen gün Türk Ocağı’nın 

bayramında bütün iyi niyetlere rağmen, yaşlı ve yorgun iki 

san’atkârın ney ve sazından daha genç ve daha zinde bir şey 

dinlenilemediğine bakılırsa, musikîde de artık san’atkâr 

neslinin tükenmiş olduğuna hükmetmek lâzım geliyor. 

Gerçi iyimserliği saflık derecesine vardıran bazı kalem 

sahipleri, hâlâ kısır çalı fidanları üzerinde taze güller görmekte 

ısrar etmektedir. Safdilliğin bu derecesi hakkında fikir beyan 

etmek, ancak tıbbın salâhiyetine girer. 

Bahsi dağıtmadan edebiyata dönelim! On, on beş seneden 

beri aynı nağmeyi geveleyip durduğumuzun açık 
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alâmetlerinden biri, okuyucunun yeni eserlere karşı gösterdiği 

hayretsizlik ve alışkanlıktır. Bu alışkanlık, ancak âdet şekline 

gelmiş bir hassasiyetin uysallığı değil midir? 

Aksülâmeller, hiddetler, kinler ve gayzların durduğu bir fikir 

âlemi içinde, artık yeni hiç bir eserin ortaya çıkmadığında 

zerre kadar şüphemiz olmamalıdır. 

 

Münekkit 

Bir mühendisi, bir şâiri, bir doktoru, hattâ ismini bile 

ömrünüzde işitmediğiniz herhangi bir mesleğe mensup birini, 

hiç anlamadığınız bir işinden dolayı beğenir gibi olunuz. 

Derhal bütün faziletler sizindir: Hayırseversiniz, zekisiniz, 

sevimlisiniz, terbiyelisiniz; ilminize, irfanınıza hiç diyecek yok! 

Ağzınızdan düşürüverdiğiniz küçük ve müraî bir övmeğe 

karşılık sırtınıza geçirilen tantanalı altın hil’ati bir an içinde 

kaybetmemek ve yağmur altında bir çıplak gülünçlüğüne 

düşmemek istiyorsanız, sakın sözünüze en ufak bir ihtiyat 

kaydının gölgesini düşürmeyiniz. 

İşte rahat yaşamanın düsturu! Halbuki her fikir otlağından, 

topal ve yaralı bir hayvan gibi, sopa ile, taşla, tekme ile 

uzaklaştırılan münekkit, hakikatte, insan zekâsının en tesirli 

hizmetkârlarından biridir. Gelecek şafaklara doğru yürüyen 

kafilenin tâ önünde, ümidin bayraklarını dalgalandıran onun 

koludur. 

Büyük üstadım Gourmont şunu der: Bütün canlı yaratıklara 

nazaran insanın üstünlüğünü yapan, istidatlarının çeşitliliğidir.  

En zeki hayvan bir tek şey yapar. Fakat onu mükemmel yapar: 

At, arka ayaklarıyla, Dempsey ve Carpentier’nin 

yumruklarından daha mükemmel çifteler atar; arı, kimyahane 
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fırınlarına ve dolaşık inbiklere hiç muhtaç olmaksızın bir 

Berthelot dehâsıyla balını süzer, örümcek en usta bir 

dokumacı gibi havaî tuzağının görülmez tellerini örer. Fakat o 

kadar! Halbuki bin bir sahaya dağılmış çalışan insan, 

faaliyetinin eserleri, ister istemez eksik ve geçicidir. Hayvan, 

gayesine varmış duruyor, insan gayesini hâlâ aramakla 

meşguldür. 

Herhangi bir sahada insanı artık daha ileriye gitmekten 

vazgeçmiş görenler, bilmeyerek, onu hayvan seviyesine 

indirmek isteyenlerdir. Münekkit ise, her beşerî marifetin hâlâ 

geliştirilmeğe muhtaç olduğunu bağırmakla, her sabah, insana 

hayvan olmadığını hatırlatıyor. 

 

ÜSTAT 

Bir cemiyette ahlâk ve âdetlerin ne suretle değiştiğini 

kelimelerin istihalesinde görmeli. “Üstat” kelimesinin son 

senelerde aldığı mâna, bu bakımdan, küçük bir tetkike değer! 

Eskiden “üstat”, herkesçe tasdik edilmiş ehliyetlere verilen 

büyük bir pâyenin ismiydi. Üstat, dâhiden bir derece aşağıda 

idi: Üstat Ekrem, edebî mertebede Dâhi-i Âzam’ın arkasından 

gelirdi. Üstat, ehliyetin son olgunluk merhalesini ifade 

ettiğinden yaş, baş ve sakal mefhumlarını da içine alırdı. 

İhtiyarın saygı gördüğü, sakalın çenede çirkin görünmediği 

devirlerde, “üstat” kelimesinin de utanılacak bir mânası 

olamazdı. 

Son senelerde, maddî hayat zevkinin istilâ edici bir şekil 

almasıyla, üstat kelimesinin de yavaş yavaş itibardan düştüğü 

görülür: 
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Ak saçlı Anatole France, bu kelime ile kendisine hitap 

edilmesine hiç tahammül edemezdi. Anatole France’ın 

kâtipliğini uzun seneler yapmış olan bir yazarın geçenlerde 

yayınladığı hâtırat kitabında» “üstat” hitabı karşısında, yaşlı ve 

büyük san'atkârın zarif hiddetini nakleden satırları okumağa 

değer. Bizde bu kelime, şimdi, yarı yarıya küçümseme ve alayı 

içine alan bir garip şaka lâfzıdır. Üstat, okuyup yazmakla 

vaktini boşuna geçirmiş bir aptal ve bir bunağın sıfatı şeklinde 

mânidar bir tebessümle söylenir. 

Bu kelimenin macerası, birçok sosyal kıymetlerin etrafımızda 

nasıl değiştiğini gösterir. 

 

Garden Bar’da Konuşan İki Adam 

— Şu ışıklar içinde görünüp kaybolan kadınlara bak! Ne 

derilerindeki beyazlık insan derisi beyazlığı, ne gözlerindeki 

siyahlık, insan gözü siyahlığı, ne dudaklarındaki kızıllık, insan 

dudağı kızıllığıdır. Tabiatın eserleri hiç de bu sahne yaratıkları 

kadar güzel değil! Kırmızı, san, yeşil, siyah boyalar, renksiz 

etleri, çipil gözleri, soluk dudakları değişikliğe uğratarak, harap 

uzviyetlerden birer gençlik ve güzellik mucizesi vücuda 

getirmiş. Kim diyor ki kadın şimdi, eskisi gibi, yüzünü sıkı 

örtüler altında saklamıyor? Ya boya örtüleri? Bunların altında 

hakikî çehreyi hiç görmek kabil mi? Boyalar olmasa bilmem 

kadın ne yapardı? 

— Kadın ne yapardı bilmem... Fakat boyalar olmasa bilmem ki 

göz nasıl boyanırdı? 
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Gurebahâne-İ Laklakan 

On-on beş sene evvel, bir tatil haftasını geçirmek için Bursa’ya 

gitmiştim. Üç dört saatlik hazin, kirli, eğlencesiz bir vapur 

seyahatinden sonra, ovalar içinde iri bir tırtıl ağırlığıyla 

sürüklenen ufak bir tren beni aynı günün akşamında, karanlık 

bir duvar gibi semalara kadar yükselen Keşiş’in eteğindeki 

yeşil şehre bırakmıştı. 

O sırada İstanbul’un okur-yazar gençleri arasında “mimarî” bir 

milliyetçilik hüküm sürüyordu. Herkes evvelce işitilmemiş eski 

bir mimar ismini bulmakla iftihar ediyor; makaleler ihtiyar 

mermerlerin mâna ve asaletinden bahsediyor; şiirler kemer ve 

sütunların güzelliğini söylüyordu. Edebiyat lisanı duvarcılık ve 

marangozluk tabirleriyle dolmuştu. Türk medeniyetinin ölçüsü 

münhasıran “mimarî” olmuştu. Mimarî münakaşalarıyla yer 

yer dostluklar kuruluyor, düşmanlıklar vücut buluyordu. Millî 

şuurun uyandırdığı derunî kuvvetler henüz büyük felâketlerin 

çekiciyle dövülmemiş, bugünkü olgunluğuna erişmemişti. Bu 

kuvvetler havaî fişenkler şeklinde, hayatın gecesinde, renkli 

ateşlerden akıcı nakışlar çizdikten sonra dağılıp gidiyordu. 

O sırada Bursa’da benim de ne yapacağım tabiî belli idi: 

Âbideleri görmek, nakışlar ve çinilere dair tetkiklerde 

bulunmak, düşünmek, not almak ve nihayet mimarînin “tarih” 

ve estetik” ine dair az çok uydurma yeni bir keşifle zengin, 

gelecek münakaşalar için yerinde toplanmış kuvvetli 

vesikalarla silâhlı olarak İstanbul’a dönmekti. Öyle yaptım. 

Çekirge’de Hüdavendigâr türbesini ziyaret ettim, Türbedarın 

bana üç yüz senelik diye gösterdiği bir Kur’an’ın yazı ve 

tezhibine takdir ve hayretle baktım. Türbenin kudsî ölüsü 

Sultan’ın ceylân derisinden bir seccade, bir zırhlı gömlek ve bir 
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miğferden ibaret savaş mirasına korkuyla ellerimi 

dokundurdum. Muradiye’ye gittim, türbenin rengârenk çini 

bahçesinde, erimiş yakuttan lâle ve karanfillerin havasında 

uzun müddet oturarak düşündüm. 

Diğer bir gün Yeşil Cami’ye gittim. Duvarları kaplayan yeşil 

çiniler bu mâbedin içine esrarengiz bir denizaltı aydınlığı 

veriyordu. O aydınlıkta kayyumla karşı karşıya oturarak 

nakışlar ve oymalar hakkında uzun uzun konuştuk. Kayyum, 

“garip şey” diyordu, bir zamandan beri İstanbul’dan gelenler 

hep bana sorduğunuz sualleri soruyor? Yabancıların ziyaret 

ettiği camilerdeki sarıklı hademelerin çoğu gibi bu hoca da 

zeki, geveze ve safvetsizdi. Bana camiin Vefik Paşa zamanında 

De Parville isminde bir Fransız mimarın nezareti altında 

gömülü olduğu topraklardan çıkarılıp tamir ettiği zaman 

çalınmış olan çinilerinden bahsetti. Ve bu iş hakkında daha 

fazla tafsilât almak istiyorsam Bursa’da elli altmış seneden 

beri yerleşen Türk dostu ve Türklere has san’at meraklısı 

Greguvar Bay ismindeki zatla görüşmemi tavsiye etti. Bu ismi 

ilk defa işitmiyordum, birçok Fransız yazar ve edibinin Doğu’ya 

dair yazılarında bu isim, güller ve çiniler arasında yaşamak ve 

ölmek için Bursa’da inzivayı seçmiş garip bir san’at delisinin 

adı olarak geçiyordu. Ziyaret için müsaade istemek üzere 

kendisine yazdığım mektuba aynı gün cevap aldım. 

Ertesi günü öğleden sonra Sedbaşı’ndaki evinde beni 

bekleyecekti. 

Bay, beni bahçesinde, çınar ve dut ağaçlarının gölgesinde 

kabul etti. Sigaralar yaktık, kahveler içtik. Biraz sonra gümüş 

bir tepsi içinde “ahududu” şerbeti getirdiler. Işıkta parıl parıl 

yanan billûr kadehlerdeki buzlu, güzel kokulu al içki ile 
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boğazlarımızı serinlettik ve sırma işlemeli ipek peşkirlerle 

dudaklarımızı kuruttuk. Biz konuşurken ikide bir, bahçenin 

bülbül sesleri ve serçe cıvıltılarıyla dolu yeşil derinliklerinden, 

elinde taze dut dolu bir tabakla başı örtülü bir genç hanım 

veya kırmızı şalvarlı bir kız çocuğu çıkıyordu. Madam Bay her 

birine hâlis Türkçeyle “güle güle... ne zaman isterseniz yine 

gelin... kendi bahçeniz gibi...” diyordu. 

Mösyö Greguvar Bay’a, birçok yazar ve şâirlerin kitaplarında 

tarifini okumuş olduğum, tarih ve edebiyata geçen köşkünü 

görmek ve kendisini tanımak için geldiğimi söyledim. Zavallı 

adam memnun oldu. Greguvar Bay’m “deha” dan mahrum bir 

nevi Pierre Loti olduğunu iki üç söz teatisinden sonra 

anlamıştım. Yegâne eseri evi idi. Zevkinin merakı tahrik 

edecek bir çekiciliği olduğunu öğrenmekten derin bir haz 

alıyordu. 

Evvelâ köşkü gezdirdi. Bu köşkte Muradiye’nin çinilerini taklit 

suretiyle Kütahya’da yaptırılmış renkli bir duvar parçasından 

başka dikkate değer bir şey görmedim. Zaten Greguvar Bay 

köşküne fazla kıymet vermiyordu. Hayatının şaheseri 

bahçenin terk edilmiş bir köşesindeki “Gurebahâne-i laklakan” 

(Leylekler Bakımevi) idi. Bu gülünç adın sebebini Greguvar Bay 

bana sonra anlattı. Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasında 

uzun uzun durup konuşarak dolaştık. Her bir adımda ev sahibi 

bahçesinin ayrı bir hususiyeti hakkında tafsilât veriyordu: 

— Bahçeyi bakımsız buldunuz değil mi; bahçenin bu terk 

edilmiş ve perişan halini kendim istedim. Sarmaşıkların, 

örümcek ağları şeklinde, biri, birine geçip bütün ağaçları 

kaplaması için senelerce bekledim. Bu ağaçlara insan başları 

manzarasını vermek, dallara bu azgın gelişmeyi aldırmak, 
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hâsılı bahçeye serbest bir orman manzarası verdirmek için 

bilseniz ne kadar çalıştım. Türk san’atının muhabbeti bana 

“tabiat” muhabbetini öğretmiştir. Tabiatı kayda tâbi görmek 

bana şimdi eza veriyor. Bir bahçe için bir ormana 

benzemekten daha fazla bir güzellik tasavvuru kabil midir? 

Şimdi Le Nötre usulü fransız bahçeciliği bana bir çirkinlik ve bir 

mânasızlık gibi görünmektedir. 

Sonra, bana bahçesindeki ağaçların ayrı ayrı seçilmesinin 

hikmetini anlattı: 

— Belki dikkat ettiniz. Etrafınızdaki ağaçlar ekseriyetle söğüt 

ve selvidir. Bahçemin ölüm ve ahiret kokusu dağıtabilmesi için 

bu cins ağaçlan tercih -ettim. Etraftan burnunuza gelen bu 

mezarlık kokusu işte bu yapraklardan dağılıyor Mezarlığı hiç 

bir millet sizin anladığınız güzel tarzda anlayamamıştır. Frenk 

Mezarlığı ölümün tatlı ve haşin güzelliğini bozar. Orada, sanki 

taşları daha dik ve köşeli yapan buzlu bir hava dolaşır, sanılır 

ki her ölü süslü ve sağlam mezarının kapısı arkasında, kendini 

beğenmişçe bir hırsla saklanmış rahatsız edici ziyaretçiye 

saldırmağa hazırlanmış bekliyor. Hıristiyan mezarlığının ağır 

sükûtunda hissedilen âdeta düşmanlıktır. Halbuki sizin 

mezarlıklarınızın havasında her türlü maddî endişelerin 

gerginliğinden kurtulmuş bir gülümseme dolaşır. Müslüman 

mezarlığında insan her ölü için durup ağlamak ister, o kadar 

her ölü munis ve cana yakındır. Mezarlıklarınızı şehirlerin 

ortasında kurmakta da haklısınız. Bunlar öyle bahçelerdir ki 

ağaçlarının yetiştirdiği meyveler, yaşayanların tatması lâzım 

gelen his ve fikir meyveleridir. Bahçeme mezarlık kokusunu 

neşredecek ağaçlar dikmekle baharını hazanla yumuşatmak ve 

ona her mevsim için “fikir” in acı lezzetini vermek istedim. 
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Bahçenin ötesine berisine dağılan, tepesi sivri, altı geniş, kısa 

çamlardan birinin önünde durup anlattı: 

— Bu çamları sebepsiz bahçeme dikmedim. Türkçe ismini 

maalesef bilmediğim bu ağacı dönen mevlevîye benzettiğim 

için severim. Bakınız bu çam, dönüş havasında açılmış bir 

mevlevî tennuresini andırmıyor mu? Bu çamlara baktıkça 

sanıyorum ki bahçem büyük bir semahanedir ve içinde nebatî 

mevlevîler yer yer, kendinden geçmiş, bülbüllerin ahengiyle 

dönüyor. 

O sırada yan yana birkaç odadan ibaret, harap ufak bir binanın 

önüne gelmiştik. Mösyö Greguvar Bay: 

 - İşte Gurebahâne-i laklakan! dedi. Biliniz ki bahçemin bu 

köşesi hakikat halini almış kendi hayâlimdir. Bu harap üç oda 

ile onları çeviren bu bahçe köşesinde ömrümün bu son günleri 

sükûn ve tahayyül içinde geçiyor. Fırsat buldukça buraya 

sığınırım. Zevcem bile bana burada refakat etmez. Bu inziva, 

yerinde arkadaşlarım yalnız sakat ve ihtiyar bir iki leylektir. 

Bilmem Bursa’yı gezerken gördünüz mü? 

Haffaflar çarşısının ortasında bir meydan var. Bu meydan 

sakat bazı hayvanların darülacezesidir. Kanadı veya bacağı 

kırık leylekler, bunamış kargalar, kör veya sağır baykuşlar 

burada halkın sadakasıyla geçindirilir. Haffaf esnafın aylıkla 

tuttuğu belki yüz yaşında, baktığı sakat leylekler kadar âciz bir 

ihtiyar, sadaka parasıyla her gün işkembe alır, temizler, 

parçalar ve insan merhametine sığman bu zavallı kuşlara 

dağıtır. Haffaflar çarşısındaki leyleklerin bir iki tanesini buraya 

aldım, ben de but ihtiyar kuşlardan farklı mıyım? Bu köşe 

onlar ve benim için bir gurebahânedir. Son günlerimizi burada 
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birlikte yaşayıp bitireceğiz. Onun için pavyona “Gurebahâne-i 

laklakan” ismini verdim. 

Gerçekten kanatları kırık bir leylek, beyaz elbiseler giyinmiş bir 

hasta gibi uzakta, ağaçlarım arasında melül melül dolaşıyor ve 

iki de bir, dallar ve yapraklar arasında görünen mavi ve 

serbest sema parçalarına kırmızı yuvarlak gözleriyle durup 

bakıyordu. 

Pavyonun üç basamaklı tahta merdiveninden çıkarak birinci 

odaya girdik. Girdiğimiz oda “Sadi” odası idi. İçindekiler 

itibariyle Türklere has eşya, satan antikacı mağazalarından hiç 

farklı olmayan. bu küçük odanın dört duvarı, yerden tavana 

kadar çinilerle kaplı idi. Sâdi’nin bir İngiliz tarafından 

Hindistan’da elde edilen meçhul bir şiiri, çini üzerine, gayet 

güzel bir talik ile yazılmış, kapıya kargı gelen duvarı boydan 

boya kaplıyordu. Çininin diğer nakışları girift güller, yapraklar 

ve bülbüller idi. Bu oda âdeta cansız ufak bir gülistandı. Ona 

kokularını, seslerini, gölgelerini dışarıdaki bahçe 

gönderiyordu. 

Greguvar Bay hararetle anlatıyordu: 

— Bu çinileri en meşhur çinilerden kopye ettirdim. Sâdi’nin bu 

şiirini hattat Hâfız’a (Maalesef ismi hatırımda kalmadı) 

yazdırdım. Bu adam Türk hat ve tezhibinin Bursa’da son 

üstadıdır. Çarşıda küçük bir dükkânda, son şaheserlerini, artık 

güzelliği anlamayan bir neslin kayıtsızlığı içinde meydana 

getiriyor. Bu adam ihtiyardır ve açtır. Nerede ise ölecek, 

gidiniz, tanıyınız ve teselli ediniz. 

Geçtiğimiz ikinci oda “Gül ve Bülbül” odası idi. Bu odanın 

duvarları da birincisi gibi çini kaplıydı. Greguvar Bay odaya 

neden “Gül ve Bülbül” ismini verdiğini anlattı: 
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— On on beş sene evvel beni ziyarete gelen bir Avrupalı ile 

Doğu dillerinin zenginliği hakkında bir münakaşamız olmuştu. 

Bu adama demiştim ki yalnız “gül” kelimesinin iştikak ve 

birleşmesinden yüzlerce sıfat, yüzlerce isim vardır, iddiamı 

ispat için bu odanın duvarlarına “gül” kelimesiyle terkip edilen 

bütün kadın isimlerini yazdırdım: Gülizar, Gülbû, Gülruh ilh... 

Bu isimler nefis bir sülüsle, ufak renkli daireler içine yazılmış 

ve çininin çeşitli nakışları içine dağıtılmış idi. “Gül ve Bülbül” 

odası da “Sâdi” odası gibi eski Türk san’atkârlarının el işleriyle, 

mercanı ve fildişi saplı bağa kaşıklar, oklar, leğen ve ibrikler, 

gümüş aynalar, mangallar, nargileler, halı parçaları, çevreler, 

kitap ciltleri ve buna benzer eşya ile dolu idi. 

Greguvar Bay her parçayı itina ile eline alıyor, aydınlığa 

tutuyor ve her noktası hakkında estetik ve tarihî birçok tafsilât 

veriyordu. Her odanın ziyareti bir saat sürmüştü. Üçüncü ve 

sonuncu odaya geçtik. Bu oda “Vefik Paşa” odası idi. 

— Merhum Vefik Paşa dostumdu. Bursa’yı hatıralarıyla 

doldurmuştur. Onun için Türk san’atını ve Bursa’yı sevenler 

için bu vezirin hâtırası azizdir. Güneşe kavuşturduğu Yeşil 

Cami onun bu şehre bir hediyesidir. Tamirden evvel Yeşil Cami 

bir harabe, bir süprüntülük idi. içerisi toprakla, molozla dolu 

ve kubbesi birçok yerlerinden çatlamış, yıkılmak üzere idi. 

Tamiri bir müşkül mes’ele idi. Vefik Paşa bu iş için Fransa’dan 

meşhur mimar De Parville’i Bursa’ya çağırdı. De Parville 

camiin içini temizletmekle işe başladı. Camiin yeşil çini 

hazinesi işte bu ameliyeden sonra hayran gözlerimize 

kendisini gösterdi. Sonra kubbesi demir çemberlerle 

tutturulup çatlaklara çimento dökülerek kubbe 

sağlamlaştırıldı. Pek eski bir âbide olan Yeşil Cami’in bu yenilik 
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hâli işte bu tamirden ileri geliyor. De Parville Yeşil Cami’in 

tamiri dolayısıyla tetkik ettiği Türk mimarîsi hakkında kıymetli 

bir eser yazmıştır. Bu eserin nüshaları pek nâdirdir. Bana 

hediye ettiği nüshayı köşkte, eski bir Türk cildi içinde 

saklıyorum. Zannederim ki İstanbul’da Arkeoloji müzesi 

kütüphanesinde bu kitabın bir nüshası daha var. Bu odanın 

tavanını eski bir Türk konağının harabesinden satın aldım ve 

dağıtmadan olduğu gibi yerinden söküp buraya taşımak, 

buradaki yerine yerleştirmek için bilseniz ne zahmetlere 

katlandım, ne fedakârlıklara razı oldum, bakınız... Aradan 

geçen bunca asırlara rağmen hâlâ renkleri, altınları ve 

oymaları bozulmayan bu tavan tek başına bir medeniyet ispatı 

değil mi? 

Bütün bu eşya ve mimarî etrafındaki gezintiden ve 

duruşlardan Vefik Paşa odasına gelince ziyaretçinin nasıl 

yorulacağını tahmin etmiş gibi, Greguvar Bay, bahçeye ve 

uzakta Nilüfer ovasına bakan Türk işi demir parmaklıklı 

pencerelerin önüne yumuşak ve derin sedirler koydurmuştu. 

Kendimi bu sedirlerden birine atarak bir müddet dışarıdan 

gelen yaprak hışırtılarını ve dereden akan su şarıltısını gözümü 

kapayarak dinledim. Greguvar Bay’m Türk san’atını sevişi ve 

anlayışı birçok yabancılarınki gibi hoşuma gitmemişti. Fikrimi 

açıkça söyledim: 

— Mösyö Bay, bilmiyorum niçin, siz yabancıların Türk ve 

umumiyetle Doğu san’atını takdir edişinizde izzetinefsi 

yaralayan bir şey var. Görmekten geldiğimiz “Gül ve Bülbül” 

odasında iken bana eski bir leğen kapağını göstermiştiniz ve 

bakır levha üzerinde ufak deliklerden yapılmış nakışlara karşı, 

ifratı bile aşan bir hayretle, şaşmış görünmüştünüz; fazla 



 

169 

 

beğenmiş olmaktan ziyade fazla şaşmış... Eserlerimize karşı 

hayretiniz -bize öyle geliyor ki— zekâlarımızı hakir 

görmenizden ileri geliyor. Biz hayret verici değil fakat hayrete 

değer derecede güzel şevler yaptık. Üç dört bin sene evvel 

ehram yapılmış, Lüksor tapınağının sütunları dikilmiş ve bütün 

bunlar, bizim gibi iki kollu, iki bacaklı, fakat tecrübe ve ilimce 

bizden sonsuz derecede aşağı olması lâzım gelen insanlar 

tarafından yapılmış iken, bugün veyahut üç yüz sene evvel, 

bakır bir levhayı süslü bir dantelâ haline koymuş olmakla bir 

insan için acaba hayrete değer ne olabilir? Mucizeler 

vasıtaların iptidaî olduğu devirlerde olurdu. Bugün ise insan 

için uçmak bile mucize değil! Şu kadar bin kiloluk bir ağırlığı, 

eskiden kervanların on günde kat edemediği mesafelere, bir 

saniyede fırlatmakta bile artık bir fevkalâdelik yok. Belki 

kunduzun dişleriyle ağaç rendelemesi hayret vericidir, fakat 

insanların bir bakır levhayı oyması hiç öyle değil! 

Muhatabım biraz düşündükten sonra, samimiyetinden 

şüphelendiğim tatlı bir eda ile, itirazlarıma cevap verdi: 

— Hayret etmemek için sebep olarak saydıklarınız bizi aksine 

hayret etmeğe sevk ediyor. Zamanımızda her işini makineye 

bırakan insan eli, artık kendi ustalığıyla güzelliği yaratmakta 

acz gösteriyor. İnsan eseri olan makine, insan elini 

âdileştirmiştir. Eski ellerin güzel eserlerini gördükçe bugünkü 

soysuzlaşmış insan elinin vaktiyle nelere kadir olmuş 

olduğunu düşünüp şaşmamak mümkün değildir. Eski Mısır, 

Babil, Keldan, Yunan ve Fenike eserleri, eski Arap ve İran 

eserleri bizi bugün hep bu düşünceyle hayret ettiriyor. 

Hayretimiz bugünkü insan elinin aczinden ileri gelir. Bunun 

içindir ki dev gibi makinelerle kolayca açıldığını bildiğimiz 
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Panama kanalına karşı hiçbir alâka duymayan hayâlimiz iki yüz 

sene evvel, Bursa’da, Konya’da, İzmir’de bir genç kız elinin 

işlediği ipek çevrenin iptidaî sırma nakışları önünde zevkle 

heyecan ve hayrete düşüyor. 

Bu bahis üzerinde bir iki fikir daha teati ettikten sonra Vefik 

Paşa odasından çıktık. Artık akşam olmuştu. Dışarıda, bahçeye 

bakan, üstü örtülü bir teresada küçük bir iskemle üzerinde, 

eski zaman işi büyük bir sini duruyordu. Sininin üstünde, 

çepçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük 

minder dizilmişti. Yapraklar içinde kaybolan mermer bir levha 

üzerinde, Pierre Loti’nin bu sofrada Yeşil Cami imamlarıyla 

iftar ettiği akşamın tarihi kazılmıştı. Madam Bay bize çayı 

“Gurebahâne-i laklakan” civarında, her tarafı gül yaprakları 

içinde kalan bir kameriye altında hazırlatmıştı. Eski saz 

sandalyelere uzandık, nefis bir Çin çayından yudumlar içerek 

etrafta koyulaşan akşam lâcivertliğine ve bir köşesinde ince 

bir hilâlin belirdiği yeşil semaya daldık ve sustuk. Uzaktan su 

ve ezan sesleri geliyor, hava akşam dumanlarının ailevî 

kokularıyla doluyordu. Yarasalar bize dokunacak kadar yakın 

geçiyordu. Uhrevî ve sert kokularını daha kuvvetle yaymağa 

başlayan bahçenin her tarafında şimdi yeşil mevlevîler daha 

vecdle, daha rahatla dönüyordu... 

Bursa’dan ayrıldıktan sonra Greguvar Bay’dan bir daha 

bahsedildiğini işitmedim. Bursa’da öldüğünü pek çok sonra 

öğrendim. 

 

Mizah 

Bundan üç dört sene evvel meşhur karikatürcü Forain’in 

Fransız Akademisine aza seçilişi bütün dünyayı hayret içinde 
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bırakmıştı. Zira Forain büyük kudretine rağmen bir 

“güldürücü” idi ve bu itibarla ilim ve edebiyatı barındıran 

vakur binanın çatısı altında yeri olmamak lâzım geliyordu.  

Gerçekten dünyanın her tarafında san’atı, her ne vasıta ile 

olursa olsun, diğerlerini güldürmekten ibaret olan adam halk 

tarafından yalnız hor görülmeye hedeftir. Bu umumî telâkki 

tesiri iledir ki mizah: Yazıda edebiyatın, resimde san’atın ve 

sahnede tiyatronun en şerefsiz ve en aşağı yeri addedilir. Halk 

lehçesi “Güldürücü” nün sosyal mevkiini dikkate almıştır; her 

dilde ona verilen isimler paskal, maskara, soytarı gibi lâfızların 

eşidir. Bu gibi kelimelerin, hiç bir dilde saygı ve teveccühü 

ifade etmediklerini ayrıca söylemeye lüzum var mı? Hayvan 

çehresinde “gülüş” ü tecelli ettirecek uzvî tertibatın 

kıtlığından mı, yoksa hayvan ruhunun neş’eye 

kabiliyetsizliğinden mi nedir, herkesin bildiği felsefe ve 

mantıkta gülmek kabiliyeti, başlı başına, insanın üstün bir vasfı 

ve zekâsının bir işareti addedilir. 

Bir mizah yazarı, bana bir gün, hoş görmediğim bir tarzda 

taarruz etmek istemişti. Tecavüzden, neş’esiz bir dakikamda 

haberdar olduğum için cevap vermeyi zarurî addetmiştim. 

Bana verdiği cevapta: “Be hey hayvan! Ne kızıyorsun? 

Gülmenin insanın, şanından olduğunu bilmez misin?” demişti. 

Şimdi, burada söyleyeyim ki gülmek hassasının yalnız insana 

mahsus olduğuna ben hiç kani değilim. 

Diğer hayvanların gülemeyeceklerini biz nasıl, kendiliğimizden 

bilebilir ve nasıl düşünmeden iddia edebiliriz? Sopa altında 

merkebin neş’eye hali mi: var? Otlamaktan ve uzun 

barsaklarını doldurmaktan koyun ve keçinin gülmeye vakti mi 

var? Her köşede ve her delikte çelikten korkunç dişlerini 
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şimşek sür’atiyle kilitlemeye hazır binlerce ustalıklı tuzağın 

tehlikeli çemberi içinde yiyecek ufak bir gıda kırıntısını 

aramakla meşgul, aç ve perişan farenin gülmeyi hatırına 

getirmesi için cidden çıldırmış olması lâzım gelmez mi? 

Fakat “gülüş” istediği kadar insanın bir üstün vasfı 

mahiyetinde olsun, halk nazarında gülüş hiçbir zaman 

gözyaşının vekar ve asaletine sahip değildir. Manakyan 

ayarında bir dram san’atkârının ismine dün ciddiyet izafe 

etmekte hiç kimse tuhaflık bulamazken, zamanımızın iki hâlis 

üstadı olan Nâşit ve Dümbüllü İsmail Efendilerin adlarını 

gülmeden söylemek her halde, ciddî bir toplantıda insanı 

derhal dışarı attırmaya yetecek bir hatadır. Sanki güldüren 

adam karşısındakine neş’eyi verirken aynı zamanda kendine 

karşı saygısızlığı da telkin etmiş oluyor. 

 

İtiraf etmeli ki “gülüş” ruhun asil bir faaliyeti eseri değildir. Hiç 

kimse kendine gülmez; güldüren, diğerinin aczi, kusuru ve 

dalgınlığıdır ve gülen, kendinden fazla memnun olan 

gururumuzdur. Fikir yaratmakta veya düşman gözetlemekte 

veyahut sonsuz suya veya gökyüzüne bakıp düşünmekte olan 

adam gülmez, “aşk” ın çehresi “hüzün” ün çehresi gibi sakin, 

ölçülü ve haşindir. Ruh, neş’e sahasında, ancak tebessümün 

dudaklar üzerinde çizdiği hatta kadar ileri gidebilir, zira ondan 

sonra etin kabalığı ve karışıklığı başlar. Gülen bir adamın 

çehresinde gerilen dudakların açık bıraktığı iki çıplak diş sırası, 

hayvan sırıtmasını andırmaktan uzak olmadığı kadar 

gülmeyen bir insan ve bilhassa gülmeyen bir kadın çehresi, 

ilâhî bir çehre olmaya yakındır. 
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“Mizah” ın diğer san’atlar arasındaki bu hakîr ve alçak 

vaziyetine rağmen, Forain’i ilk karikatürcü olarak Akademi 

âzalığına seçtiren sebep neydi? Sebep şu idi ki Forain’in çizgisi, 

alelâde bir soytarı şakşağı değil, Moliere’in kalemi ve 

Nasreddin Hoca'nın nüktesi gibi fenaların sırtında bir kırbaçtı. 

Forain’in gülünç yaptığı, çirkinleştirdiği ve halkın istihzasına 

fırlattığı şey, malûm uzvî ârızalar, bönlük ve alıklık değil, zararlı 

zekâların kaynağından doğmuş insan kusurları ve cemiyet 

bozukluklarıdır. Kahkahası, semavî bir gazabın akisleri gibi, 

yalnız zâlimlerin yüzünü sarartır. Sırf mazlumlara, mağlûplara 

ve düşkünlere karşı derin merhameti sevkiyledir ki, mes’ut 

olanların boğazına salardı. Forain’in karikatürü şefkat ve 

merhametin tesirli bir telkin vasıtası idi. 

Bir tarih dönemecinin fırtına ve rüzgârları ortasında yıkılmış 

köhne bir dünyaya karşılık meydana getirilecek yeni âlemin bir 

an evvel gök ve havaya doğru yükselebilmesi için, en hakir 

kuvvetlerin bile harekete gelmeye mecbur olduğu şu 

dakikada, ahmağa iğrenç bir neş’e, cinslere karşılıklı 

ürpermeler teminiyle meşgul; kudretin tokadından korkan, 

yalnız acz ve zaafa saldıran kendinden zayıflara gücü yeten 

mizahımız için Forain’in o merhametle titreyen kalemi ne 

feyizli bir tefekkür ve vicdan muhasebesi konusu olabilirdi 

 

Frankfurt Seyahatnamesi 

Harikulade 

Mukaddime 

İnsan, hayatının tatsızlığından ve etrafında görüp bıktığı 

şeylerin o yorucu alelâdeliğinden bir müddet kurtulabilmek 
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ümidiyle seyahate çıkar. Bu bakımdan seyahat 

“Harikulâdelikler avı” demektir. 

Keskin akıllılar “Harikulâde” nin zamanımızda artık bir mânası 

kalmadığım söyleyebilirler. Harikulâde hiçbir zaman hakikat 

sahasında var olmamıştır ki bundan böyle olsun. Başka bir 

münasebetle de söylediğim gibi, sırf kendi zihnimizin bir 

çalışma mahsulü olan ve sinema gibi bir kaynaktan dışarıya, 

vuran “harikulâde”, birkaç alelâdenin birleşmesinden 

meydana gelir. Öküz alelâdedir, ağaç aleladedir vakta ki öküz 

ağaca çıkar, harikulâde vücuda gelir. Eski milletler, dinleri için 

lâzım olan tanrıları hep bu düstur ile yaptılar. Yunanlılar, insan 

bedenini beygir vücuduyla birleştirerek Centaure denilen 

mitolojik yaratığı, Asurlular, insan başını öküz vücudunu ve 

kartal kanadım hep bir yere getirerek büyük mabudlarını 

yarattılar. 

Bu ameliye, hayâl yaratıcı şâirin her dakika, yaptığı ameliyedir. 

Hele geçici bir şâir olan seyyah yabancı âlemler içinde 

kendisine ârız olan cahillik sayesinde etrafını daima uydurucu 

bir gözün hayretleriyle görecektir. Evliyâ Çelebi’nin eski 

Türkiye’si, Comte de Gobineu’nun Afganistan’ı ve İran’ı, Pierre 

Loti’nin İstanbul’u, Paul Morand’ın New York’u, ancak seyyah 

gözünün yoktan yaratıp görebileceği birer harikulade hayâldir. 

İşte şâir ve seyyahın bu akrabalığı yüzündendir ki seyahat 

yazısı, hiç bir dil hünerine muhtaç olmaksızın, bir şiir kitabının 

kardeşidir. Seyahatname okumanın tadını öteden beri bilirim. 

Bütün çocukluğum onları okumakla geçti. Kış geceleri dışarıda 

rüzgâr ulurken, bir gaz lâmbasının ışığını göz bebeklerimde, iki 

altın nokta gibi taşıyarak zengin bir ateş karşısında, rahat bir 

koltukta okuduğum o Afrika ve Amerika seyahatnamelerinin 
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masum ve namuslu üslûbundan aldığım tadı bana pek az 

edebiyat eseri verebilmişti. 

Bu edebiyatın rengini ve lezzetini pekiyi bildiğim için dıştan 

çok içten bahseden bu renksiz ve vak’asız küçük kitabıma 

“Seyahatname” ismini vermekle okuyucuyu aldatmış 

olmaktan korkuyorum. 

 

İç Sıkıntısı 

Sekiz saattir trendeyim. 

Tren boş ve neş’esiz. 

İçim sıkılıyor. 

Yolun iki tarafında memleketler, kıt’alar akıp gidiyor, fakat göz 

için yeni hiçbir şey yok. Beş dakikada bir pencere 

değiştiriyorum: Aynı ağaçlar, aynı yollar, aynı dereler, uzun bir 

baş ağrısı gibi yolun iki tarafında tekrarlanıp duruyor. 

Rabbim! Şu manzara dedikleri ne sıkıcı bir şeymiş! 

Elimde büyük bir şâirin harikulâde kitabı var. Trenin anlatılmaz 

can sıkıntısını gidermek için kitabın büyülü nesrini mi okumalı, 

yoksa şu pencerelerin dışında bin bir renkle kaynaşan fakat bir 

türlü değişmesini bilmeyen hayatın dümdüz şeridini mi 

seyretmekte devam etmeli? 

İşte halledilecek küçük bir mes’ele: 

Gerçi hayat, kitaba sığmayacak kadar geniştir; fakat tekrarlarla 

doludur. Kitap, tabiatta en büyük olan şeyin yani insanın en 

güzel balını taşımak itibariyle tabiatın genişliğine sahip olmağa 

muhtaç olmaksızın ona üstündür. Tabiatta insanın en büyük 

şey olduğuna şüphe etmemeli. Zira en karanlık bir Afrika’nın 

en kuzgunî vahşisi bile, en akıllı bir fil, en tedbirli bir karınca ve 
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en çok gelişmiş bir baobap ağacına zekâca bir milyon kere 

üstündür. 

İnsan zekâsı, tabiatın içinde değil, tabiatın yanında, ayrı bir 

kuvvettir. Tabiatı beğenmediği için, değil midir ki insan zekâsı, 

şiiri, mimarîyi, musikîyi, dansı ve onların yanında, büyük küçük 

şu bir sürü hayat san’atlarını yaratmıştır? Hayatımıza tat veren 

zevklerin hakikî yaratıcısı olan insan zekâsının saf bir eseri 

olduğu için kitap, tabiattan büsbütün ayrı, ondan daha lezzetli 

ve ondan daha dinlendiricidir. 

Kitabımı okuyorum. 

 

Faust’un Mürekkep Lekeleri 

Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır: 

- Eski şehri gezdin mi? 

- Rothschild’lerin evine gittin mi? 

- Goethe’nin evini gezdin mi? 

Frankfurt şehri meşhur zengin Rothschild’in ve şâir 

Goethe’nin vatanı olmakla iftihar eder. Vardığımın ilk günü 

Goethe’nin evine koştum. Romanyalı hasta arkadaşımla 

beraber. 

Gün pazardı. Eski bir İstanbul sokağını andıran gürültüsüz, 

tenha, teiniz, loş bir sokakta eski bir İstanbul konağının 

tokmaklı kapısı önünde durduk ve bir elektrik zilinin 

düğmesine dokunduk. Goethe ne kadar büyük bir şâir olursa 

olsun, ölümünden yüz sene sonra, bütün duvarları, bahçeleri, 

meydanları taze sarı çiçeklerle dolduran bu neş’eli ve güneşli 

sonbahar sabahında loş bir sokaktaki loş evinde kendine kâfi 

bir müşteri kalabalığı bulabileceğin pek de ummuyordum. 

Şahlanan maddiyatın ruhunu yok etmesi gerekiyorsa, artık 
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harikulâde fennî keşifleri sayılamayacak bir hale gelen, gökte 

koca Zeppelin’i uçurup kuşları eski bir makine gülünçlüğüne 

düşüren, Atlantik’te Bremen vapurunu işitilmemiş bir hızla 

kaydıran, hava azotundan “sun’î gübre”, odundan “şeker”, 

kömürden “benzin” çıkaran şu altın gözlüklü, kenevir saçlı, 

golf pantolonlu kimya savaşı hazırlayıcıları genç “Herr 

Doktorlar” vatanında eski bir şâirden başka bir şey olmayan 

Goethe’yi ölümünden yüz sene sonra ziyaret edecek iki kişi 

bile bulunamaz diye düşünüyordum. Meğer aldanmışım. Bir 

mezara inecekmişim gibi soğuk bir ürperme ile açılan kapıdan 

içeriye girince hayretten dona kaldım. Burada ruhun aydınlığı 

bir şafak ışığı gibi yüzümüze vurdu. Evin içi talebe yaşında 

çocuklardan, kızlardan, şık kadın ve erkeklerden, yaşlı 

efendilerden meydana gelmiş gayet temiz ve heyecanlı, büyük 

bir kalabalıkla dolu idi. Bunların hepsi de Alman’dı, yani bizim 

gibi merakın oraya çektiği seyyah ve yabancı cinsinde boş 

kayıtsız bir gölge yığını değil. 

Frankfurt’un zengin iki üç ailesinden birine mensup olan 

Goethe’nin konağı kuyulu idi. O zamanlar kuyusu olmak bir 

aile için mühim bir imtiyazdı. Ancak Rothschild’lerin, 

Goethe’lerin kuyusu vardı. Halk için sokakta çeşmeler akardı. 

Mutfakta Goethe ailesinin muhteşem kuyusuna saygıyla 

baktık. Mutfağın duvarları üzerinde dizili duran elli altmış tatlı 

ve pasta kabı Goethe’nin annesinin ne sıcak bir ev kadını 

olduğunu gösteriyordu. Ev, olduğu gibi muhafaza edilmişti. 

Bütün pencereler eskisi gibi çiçekli ve tül perdeliydi. Şâirin 

hâtırası bu evin her tarafında nefes alıyordu. Yüz sene evvel 

içinde can verdiği oda, memleketin her tarafından yeni 

gönderilmiş çelenk yığınlarıyla dolu idi. Sanki şâirin cesedi 
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henüz kaldırılmamıştı ve havada esen şan ve şerefinin kokusu 

o sabah açmış iri bir kırmızı gülün kokusu gibi taze ve 

kuvvetliydi. 

Nihayet şâirin çalışma odasına vardık. Kafileye kılavuzluk eden 

memur, üstü baştanbaşa mürekkep lekeleriyle kaplı eski bir 

yazı masası önüne gelip de “Goethe Faust’u bu masa üzerinde 

yazdı. Bu lekeler Faust’un lekeleridir!” dediği zaman 

kalabalığın son dereceye varan merakı ve heyecanı, ışık 

halinde gözlerden taştı. Herkes o mukaddes gölgeleri 

yalandan görmek için, medenî nezaketi unutarak masaya 

yaklaşmak üzere kendine bir yol açmağa çalışıyordu. Bu 

hayran gözlerde lekeler, mürekkep lekeleri değil, fakat bir 

ebedî lâcivert semada, nâmütenahî yıldız serpintileri idi. 

 

 

Beş Alman'ın Keyfi İçin 

Gürültüsüz, kibar bir mahalle. Güzel bir kapı. Gişeden 

biletlerimizi alarak büyük şehir bahçesine giriyoruz. Soluk inci 

renginde, titrek bir aralık sabahı. Bütün sıcak yaz günlerinde 

kuşlara ve böceklere yuva olan yapraklar, şimdi güzel 

mevsimin sırları ile birlikte yerlere dökülmüş, yığın yığın, 

ayaklar altında çıtırdıyor: 

— Bu kadar çok yaprağı Almanlar mümkün değil hiçe feda 

edemez. Acaba bu kuru yapraklardan bunlar ne yaparlar? 

— Kim bilir, belki çelik, belki ipek, belki porselen... 

Solumuzda, derinlikleri lâcivert sislere boğulmuş bütün 

ağaçları mektep çocukları gibi bakımlı ve düzenli uçsuz 

bucaksız bir park. Manzaranın ıslaklığında, yer yer yosunlu 

heykellerin hüznü. Büyük ağaçlardan sarkan yapraksız dalların 
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karmakarışıklığı altında, suları kuş tüyleri ve kuru yaprak 

taşıyan titrek bir göl. Gölün kıyılarında düşünen dargın bakışlı 

beyaz kuğular. Hâsılı büyük bir cennet iskeleti! 

Soğuk bahçede fazla dolaşamadık. Geniş mermer 

merdivenlerden çıkarak meşhur Pelmer Garden limonluğunun 

ılıklığına girdik. 

Burası mâbed gibi sessiz ve mukaddes bir korku ile dolu idi. 

Sanki kırmızı Hint ilâhları burada gülümsüyordu. Gizli kalorifer 

borularının hesaplı hararetiyle ısınan bu cam binanın havası 

bütün Asya ve Afrika iklimlerinin bunaltıcı elektrikleriyle yüklü 

idi. Yerler yemyeşil ve ıslak bir çemenle örtülü. Kütük diplerini, 

Ekvator’un yılanları andıran biçim biçim sarmaşıkları sarmış, 

gizli kaynaklardan gizli havuzlara damlayan sular, kırılan ince 

billûrlar gibi sessizlikte şakırdıyor. Daldan dala konan küçük bir 

kuşun uçuş sesi! 

Cins cins hurma ağaçları yerden sekiz on metre havaya 

yükselerek gergin yeşil pençeleri andıran veyahut bir kirpi 

dikeni hissini veren sert yapraklarını cam kubbeye 

değdiriyorlardı. Bütün iklimler burada: Japon hurması, Cava 

hurması, Yeni Zeland hurması v.s. Bu korkunç kütükler daha 

yükselecek ve bir gün gelecek ki Asya ormanlarındaki baş 

döndürücü boylarını alacaklardır. Onun için cam kubbe, 

kütüklerin yetişip büyümesini takip edebilmek üzere hareket 

edebilir şekilde yapılmıştır. Etrafa hâkim ılık ve yeşil sessizlik 

içinde birtakım takırtı sesleri geliyor: Bu gizli gizü boy atan 

kütüklerin gerilmesidir. 

Bulutlu bir kuzey seması altına getirilen bu yeşil ve sıcak 

Ekvator manzarası karşısında bir kanepeye dizilen beş ihtiyar 

Alman, bastonlarına dayanmış, kâh tepedeki yapraklara, kâh 
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kütüklere bakıyor, kâh su şakırtısını ve kanat gürültüsünü 

dinliyor ve mes’ut bir sükûn içinde kendi kendilerine 

gülümsüyorlardı 

- Bu pahalı bahçenin keyfini sürmek için bu bunaklardan başka 

adamınız yok mu? 

- Alman Belediyesinin zahmetini mükâfatlandırmak için bu beş 

bunağın memnuniyeti çoktur bile! Her Alman, ihtiyarlığın ve 

çöküklüğün son haddine kadar gene bir Almandır ve onun 

saadetini yapmak bütün Almanya için bir mukaddes vazifedir. 

Bir Almanın kıymeti yoksa beş Almanın, on Almanın, yüz 

Almanın ve altmış milyon Almanın neden kıymeti olsun? 

 

Profesör Aristokrasi 

Birçok günler, akşam altıya doğru hastahanenin büyük kapısı 

önündeki meydanlık hususi otomobillerle dolardı. Sahiplerini 

saatlerce sessiz bekleyen bu yüksek markalı arabalar - işsiz, 

parasız, durgun ve fakir Frankfurt’ta — kimlerin olabilirdi? 

Büyük fabrikatörlerin, bankerlerin veya banka direktörlerinin 

olamazdı, zira bu cins kimselerin bir hastahane veya tıp 

fakültesinde, böyle saatlerce ikide bir toplanmaları için hiç bir 

makul sebep bulunamazdı. O halde kimlerin? 

Main nehrinin çıplak bir sahilinde ıslak kış çemenlerine 

basarak dolaşıyoruz. Çamurlu nehir suları, güneşin son 

aydınlıklarıyla tazeleşmiş, ayaklarımızın altında yana yana 

akıyor. Pembe gökte kubbeler, kuleler, oklar üstünde karga 

alayları uçuşup bağrışıyor. Romantik Almanya akşamı! 

Almanya’yı pek iyi tanıyan arkadaşlarım, halledemediğim bir 

muammayı bana izah ediyorlar. 
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- Bu gördüğünüz otomobiller, fakültede verilen konferansları 

takip için gelen profesörlerin arabalarıdır. Şimdi Almanya’da 

göreceğiniz her hususî otomobil ya bir zengin Yahudi’nin 

yahut da bir profesöründür. Burada bu iki insandan başka 

artık hususî otomobil sahibi olabilecek çok insan kalmamıştır. 

* 

** 

Gün pazar... Bir dağ gezintisine gitmek üzere saat onda 

Rumplmeyer kahvesi önünden kalkan tramvaya biniyoruz. 

Hareket: iki tarafımızdan meydanlar, bahçeler, mağazalar, 

binalar, renkli resimler gibi akıp gidiyor. Yarabbi! Bu şehirde 

ufak bir yıkıntı, bir küçük ihmal, yerine konulması unutulmuş 

bir taş, kapatılmamış bir çukur yok mu? Bıçak gibi keskin 

hatları her tarafta yükselen bu kusursuz geometri içinde insan 

nefes darlıkları duyuyor. Medeniyetin bu kadarı fazla 

Ruskin’in dediği gibi muhayyilenin mes’ut bir faaliyete 

girebilmesi için biraz harabe görmek de lâzım... 

Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar... 

Tuhaf! Her yerde olduğunun aksine, burada şehirden 

uzaklaştıkça binaların güzelliği artıyor. 

Arkadaşım sebebini anlattı: 

- Profesörler gürültüden rahatsız olmamak için şehir dışında 

yaşamayı severler. Bu güzel bahçelerde gördüğünüz zengin 

evler profesör kâşaneleridir. Profesörler burada sükûn ve 

refah içinde çalışırlar. 

* 

** 

Almanya “Profesör” ve “Doktor” denilen acayip bir insan 

cinsinin vatanıdır. Bunlar Hindistan'daki rahip sınıfı gibi, bir 
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nevi kutsiyetle çevrili olarak hemşehrileri arasında yaşarlar. 

Bunun için burada herkes muayyen birtakım imtihanlardan 

geçerek ve bazı basit üniversite merasimini tamamlayarak bir 

an evvel bu sihirli unvanlardan birini ele geçirmeğe ve 

şereflerin çeşitlisine sahip olan bu bahtiyar sınıfa girmeğe 

çalışır. Almanya’da profesörler ve doktorlar sayılmayacak 

kadar çoktur. Tanımadığımız herhangi bir adama biraz gençse 

“Herr Doktor”, biraz yaşlı ve sakallı ise “Herr Profesör” diye 

hitap etmek ihtiyata muvafıktır. Almanların bu âlim sıfatı 

takınmak merakı münasebetiyle bir İngiliz’in nüktesi: 

İki kapı olsa birisinin üzerinde “Cennet” diğerinin üzerinde 

“Cennet hakkında konferans” diye yazılı olsa bütün Almanlar 

ikinci kapıya saldırır. 

Almanya hakkında bütün yabancı karikatürlerin konusunu 

yapan bu profesörler ve doktorlar kalabalığı ne iş yapar? Çoğu 

dar kafalı ve cahil; miyop oldukları için gözlüklü ve refah 

içinde olduklarından pembe ve sıhhatli olan bu insan cinsi, dip 

notları birçok kitap isimleri ve sahife numaralarıyla dolu, incir 

çekirdeği doldurmaz mes’eleler hakkında, karınca sabrıyla cilt 

cilt uyutucu kitaplar yazmakla ömürlerini geçirirler. Bu 

kitapların kıymeti ne? Büyük Alman filozofu H. de Keyserling’e 

göre Alman âlimlerinin eserlerinin yüzde yetmişinde orijinal 

bir fikre rastlamak nadiren mümkün olur. Bunlar bir nevi 

Almanya’ya has yobaz sürüsüdür. 

Hakikî Alman ilmini, o büyük ve şerefli ilmi yapanlar 

üniversitenin cüppe ve takke giydirmediği serbest zekâlardır. 

- Böyle faydası az bir sınıfı el üstünde tutmakta Almanya’nın 

ne kârı var? 
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- İçlerine karışmış olması muhtemel hakikî zekâların yanlışlıkla 

yok olmasına meydan vermemek için... Almanya böylelikle 

dünyanın en yüksek ilmine sahip olabildi. 
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Direniş ve Diriliş 

Medenî ve medeniyet 

Milletimiz hamdolsun, medenî bir millet. Bu “medenî” sıfatı, 
sâde haliyle “şehirli” mânâsına geliyor; zıddı da “bedevî”, yâni 
köylü, dağlı, çöllü. Bu iki kelimede de ne yüceltme, ne de 
aşağılama mânası var. Ne şehirli olmak bir imtiyaz, ne de 
köylü olmak bir ayıp.  

Ama “medeniyet” başka bir mefhum, şehirle falan da pek bir 
alâkası yok. Küçük çarşı, köy, mahalle mescidleri de selatin 
camiler de herkese açıktır ve şehirli ile köylü omuz omuza 
namaz kılar. İster devlete ait, ister hayır sahipleri tarafından 
kurulmuş sayısı mechul kütüphanelerin kapısından içeriye 
girmek isteyenlere şehirli-köylü tefriki yapılmaz; başka bir 
tefrik de yapılmaz. Gene bânîsi ister devlet, ister hayır 
sahibleri olsun, halka vakfedilmiş Darülaceze, Dârüşşafaka, 
Himaye-i Etfal, Darüleytam ve benzeri hastahane, bimarhane, 
imarethane, dârüs-sıhha, dârüttedâvî, dârülâfiye, dâ-rüşşifâ, 
dârülit'âm, dârülmecanîn, dârürrâhe ve her türlü hayrat da 
herkese açıktır. Zaten “hayırlar” mânâsına gelen “hayrat”, 
teessüsünde karşılıksız iyi-likten başka maksat bulunmayan; 
“vakıf” da gene karşılıksız iyilik maksadıyla halk’a terkedilmiş 
her türlü kıymet demektir. Bu gün millileştirilerek “karşılıksız 
hayır müessesesi” vasfı sadece isminde kalmış olan ve 
ticaretten başka iştigal sahası olmayan ecdad yâdigârı vakıflar 
fiiliyatta kâr maksatlı müesseselerdir. İsminde bu iki 
kelimeden biri veya ikisi de bulunan ama hakikatte “şirket” 
ten başka bir şey olmayan müesseseler de vardır.  

Memleketin dört bir tarafına yayılmış vakıf mekteblerinde de 
merkezî hükümetin kurduğu mekteblerde de yâni her türlü 
maarif müessesinde kezâ. Tahsil herkese serbest ve 
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ücretsizdir; kimsenin önüne herhangi bir mâni yoktur. Yeter ki 
okumak istesin. İster devlete ister hususi teşebbüslere ait 
olsun, her türlü müessesede vazife basamaklarında yükselmek 
de öyle. Tahsilde de makamda da yükselmenin tek ölçüsü 
liyakattir. Hepsinden mühimmi bu kıstas, her yerde, herkese 
tatbik edilir; dini, inancı, ırkı, rengi, cinsi, soyu, sopu, nesebi 
ne olursa olsun, hattâ devletin tebaası olsun olmasın. Bazı 
mutaassıb zihniyetler anlamakta zorlansa da, en üst devlet 
kademelerine yükselme başarısı göstermiş gayri müslimlerin 
sayısı gözden kaçamayacak kadar çoktur. Dünyada emsali 
olmayan bu medeniyet sadece bizim milletimize mahsusdur.  

Buradan da medenî kelimesinin “şehirli” den ileri, ikinci ama 
asıl mânası: bu medeniyete dâhil olan, bunun bir parçası 
olduğunun farkında ve şuurunda olan ve bununla iftihar eden 
herkestir, bunların hepsi bu sıfatı hak eder; bu medeniyetin 
vücud bulmasında hissesi olsun, olmasın. Bu mânâda 
medenînin zıddı vahşî, medeniyetin zıddı ise vahşet oluyor. 
İşte milletimiz bu mânâda medenî bir millet; hem de emsali 
olmayan bir medenî millettir. 

Bu medeniyet insan eliyle teessüs etmiş her şey gibi, tam 
mânâsıyla mükemmel olmayabilir. Ama milletimiz tarihi 
boyunca hiç bir zaman vahşi olmamıştır. Tam tersine hem 
kendi halkına hem de idaresi altındaki her millete hattâ harp 
esirlerine karşı daima âdil muamele etmiş, din ve vicdan 
hürriyeti ve refah temin etmiştir. Bunun bilim, fen ve teknoloji 
ile de pek bir bağı, alâkası yoktur. Tek alâkası ilim, fen ve 
teknolojinin her imkân gibi medeniyetin emrine verilmiş 
olması, medeniyet için ve en medenî kıstaslar içinde 
kullanılmış olmasıdır. Bu teknolojinin de medeniyetle alâkası 
ancak medeniyetin teessüsüne vesile olması hâlinde bahis 
mevzuu olabilir; yoksa medeniyet sâde teknoloji demek 
değildir.  
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 Bugün teknoloji denince akla ilk gelen milletler bir zamanlar 
kıt’alar arası seyahatler yaptılar. O zamana kadar bilmedikleri 
bir kıt’aya gidip ora halkını emsali görülmemiş katliamlarla yok 
ettiler, adeta yeryüzünden ve tarihten sildiler. Üstelik bu 
insanlara ait her türlü medeniyet emaresini de yok ettiler. Bu 
gün İnkalar, Mayalar ve Aztekler hakkında dişe dokunur 
malûmata ulaşmak çok zor, neredeyse imkânsızdır. Ancak 
uzay, uzaylılar ile “ezoterik” denilen, gizli tutulduğu iddiasıyla 
merak celbetmeye çalışılan eski inanışlar sahasındaki 
safsatalar belki.  

Bu kıt’ada kurdukları sun’i devletlerin hepsinin kültürleri 
Avrupa’daki menşeleri gibi çapulculuk, harp, gasp, öldürmek, 
yok etmektir. İlim ve teknolojilerini bu hedefler istikametinde 
kurarlar ve geliştirirler. Bu hırsla zamanın en ileri 
teknolojilerine sahip olurlar, bunu silah kuvveti olarak 
kullanırlar. Bu kuvvete karşı koyacak teknolojileri olmayan 
memleketlerin tabiî zenginliklerini talan ederler. Okyanus 
ötesinden kıt’alar arası yolculuklar yaparak saldırırlar, 
gasbederler, milyonlarca insanı öldürüp bir o kadarını sakat, 
aç, sefil ve muhtaç bırakırlar. İşte bu hâl kelimenin tam 
mânâsıyla vahşettir, bu milletlerin kültürü vahşet kültürüdür. 
”Gücüm var, öyleyse her istediğimi yapmaya da hakkım var” 
fikri vahşetin ana fikridir ve bu fikirdeki herkes, her kişi ve 
millet vahşîdir.  

Kültür ve dil 

Hakikî bir medeniyetin ancak sağlam bir kültürle mümkün 
olabileceği açıktır. Kültürün temel vasıtası ise dildir. Dil sadece 
konuşmanın, yazmanın vasıtası değil, düşünmenin de 
vasıtasıdır. Duymadığı, mânâsını bilmediği bir mefhum 
hakkında kimse fikir sahibi olamaz, mülahazada bulunamaz; 
bulunmaya kalkışsa da beceremez, başaramaz; neticede 
ortaya bir eser de koyamaz. Kültür ise şifahi, yazılı veya fizikî 
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eserlerden, hassaten sanat eserlerinden terekküb eder; 
bunların muhassalasıdır. 

İstatistiklere göre insanın hayatını idame ettirebilmesi için üç-
beş yüz kelime kâfidir; çünkü insanın hakikî, mecburî yâni 
olmazsa olmaz ihtiyaçları son derecede sınırlıdır; üşenmeyin 
sayın, bir elin parmaklarını geçmez. 

Bu üç-beş yüz kelime ile ne yapılabilir? Kavga etmek, 
döğüşmek, tartışmak için fazla bile gelir de, bazı meslekler için 
de ziyadesiyle yeter. Meslekleri hor ve hakir görmek için değil, 
sadece meslekî altyapı dışında büyük bir kelime haznesi lazım 
olmadığını anlatmak için sayabiliriz: pazarcılık, manavlık, 
hamallık, amelelik, inşaatcılık, sporculuk gibi en sade ve basit 
meslekler icra edilebilir. Hâ, bir de internetcilik tabiî. Adı 
konmamış bile olsa böyle bir meşgale var. Bunu öğrenmek için 
de, kullanmak için de; burada tıb, edebiyat, mühendislik gibi 
en zor meslekleri de her sanatın her dalını da mükemmelen 
icra etmek ve herkese yaymak, anlatmak, öğretmek için de 
içte o üç-beş yüz kelime kâfi geliyor.  

Bu hakikat bize neyi anlatıyor? Kelime haznesinin kimse için 
mühim olmadığını mı? Kimse için değilse bile “benim bildiğim 
bana yeter” zihniyetinde olanlar için öyledir her halde. Bunun 
adını şimdi koymağa lüzum yok. Zaten böyle düşünenler bu 
yazıyı buraya kadar bile okumuş olamazlar; okudularsa da 
devam etmeleri için sebep yok aslında. Bu merak fukaralığını 
deşelemenin bir mânâsı da.  

Ama “yok arkadaş, bu kadarı bana yetmez; ben dilimi 
adamakıllı bilmek, adam gibi kullanmak istiyorum” diyenlerin 
evvelen bu hedefe ulaşmak için istemenin kâfi olmadığını 
bilmeleri icabeder. Yâni “kendiliğinden” öğrenilmiş, sahip 
olmak için hususi bir gayret sarf edilmemiş bir dil bilgisi kâfi 
değildir.  
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“Kendi dilimizi de mi ayrıca öğrenmemiz lâzım?” diyenlere el 
cevap: evet, aynen öyle. Bu tahsilin ilk adımı ise insanın kendi 
diline sahip çıkmasıdır. Nasıl mı? Buyurun bu uzun ve 
meşakkatli yolun haritasına bir göz atalım. 

Yol Haritası: 

Diline sahip çıkmak kolay bir iş değil; zahmetsizce 
başarılabilecek, zamanın modalarına, örf ve âdetlerine uygun, 
çabucak başarılıp bitiriliverecek bir iş hiç değil. Bu yola 
girmeye niyetlenen olursa gözünü korkutmak, ürkütmek için 
değil; sadece hakikati dile getirmek için söylemek zorundayız 
ki, belki bir ömür sürecek, belki de hiç bitmeyecek bir iş. 
Aslında bir iş, bir vazife, bir meşgale değil; bir hâl, bir vaziyeti, 
bir hayat tarzı, hayata bir bakış tarzı tamamen. 

Her şeyden evvel şunu bilmek, kabul etmek, doğru anlamak 
lâzım: dilimiz bir hayli uzun zamandır işgal altında. Eşi 
görülmemiş bu işgalin tarihini, faillerini, sebeplerini bir kenara 
bırakıp, diline sahip çıkmak isteyen herkesin bilmesi gereken 
iki mühim meselesine bakacak olursak birincisi: dilimiz, 
kültürümüz ve medeniyetimiz üzerinde büyük tahribatlar 
yaptığı ve ikincisi de halen devam etmekte olduğudur. Belki 
üçüncü bir mesele de bunu hafife almaya hakkımızın olmadığı 
olabilir. “Ne olmuş canım, o da Türkçe, bu da Türkçe; maksat 
meram anlatmak değil mi, hangisini kullansak olur” demek, 
meseleyi halletmek bir yana, işgal zulmüne iştirak olur ki, bu 
da zulmün ta kendisidir. 

Bir başka istatistik orta dereceli okulları bitirenlerin yüzde 
80’inin okuduğunu anlamadığını, yüzde 90’ının da bildiğini 
anlatamadığını gösteriyor. Bu yüzden çoğu Üniversitede 
Türkçe temel bilimlerden biri olarak ayrıca okutuluyor. Bunun 
bahis mevzuu işgalle pek ilgisi olmasa da “kendiliğinden” elde 
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edilen dil, yâni konuşma ve yazma melekesinin hiç de kâfi 
olmadığının bir göstergesi. 

Esasen işgal, bu günkü haliyle başarısını biraz da bu 
nemelazımcı tavra borçludur.  

Meselâ Türkiye ve Türkçe sevdalısı Prof. Dr. Beynun Akyavaş 
hocamızın şu cümlelerine bir göz atalım: 

Aydın olduğunu tevehhüm eden ve neye, kime benzediği, 
neye, kime hizmet ettiği belli olmayanların tepeden baktıkları 
halkımızı iyi tanımak lâzımdır. Doğrusu O da bunları 
kendisinden bilmemekte, bizim âlemimizden kopmuş, dinî ve 
millî hiçbir hissi kalmamış, üstelik aşağılık duyguları içinde 
kıvrandığı halde kendini üstün görenleri çok iyi tanımaktadır. 

Atalarımızdan intikal eden kültür mirasına sahip olan ve bunu 
kıymetli hazinesi olarak muhafaza eden nesiller yetiştirmek 
şarttır. Eğitim sistemi hassasiyetle, heyecanla, inançla en 
baştan ele alınmalı, bilhassa yayın vasıtalarından istifade 
ederek “düşünce özgürlüğü” adı altında mukaddes bildiğimiz 
her şeyimizle alay eden, tarihimizi tahrif ederek unutturmaya 
çalışan ve şahsî çıkarlarını her şeyden üstün görerek sinsi 
gayretler içinde olan yıkıcılara, bölücülere hiç bir şekilde 
müsaade edilmemelidir.  

(Sultaniyegâh İstanbul; S: 192) 

Hocamız önce acı bir hakikati dile getirip sonra “yetiştirilmeli”, 
“müsaade edilmemeli” kelimeleriyle Devleti vazifeye 
çağırıyor. Kibarlığından bize, yani okuyucuya bir şeycikler 
demiyor. Sıradan okuyucunun bunları tasdik etmesi tabiîdir; 
tasdik edip geçmesi. Ama acaba bu, yâni manzaraya hayıflanıp 
kabahati Devlete yıkmak kâfi midir? Diyelim Devlet meseleye 
yâni “yetiştirme” işine el attı. Daha önce yetiştirilenler, yâni 
noksan yetiştirilenler ne olacak?  
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Eğri oturup doğru konuşalım; acaba biz bu manzaranın 
neresindeyiz? Diyelim çizilen manzaranın iki ucundan birinde 
değiliz; ama acaba hangi kenara yakınız? 

Meselâ şöyle bir deneme yapsak nasıl olur? Acaba yukarıda 
geçen “tevehhüm” kelimesini görünce tavrınız ne oldu? 

Kesinlikle biliyordunuz, dikkatinizi bile çekmedi 

Tahmin edebiliyordunuz, o mânâ ile okumaya devam ettiniz 

Tahmin edebiliyordunuz, emin olmak için lügate baktınız 

Cümlenin akışından bir mânâ yükleyip devam ettiniz 

Bilmiyordunuz, lügate bakıp öğrenip sonra devam ettiniz 

Bilmiyordunuz, esasen böyle “arkaik” kelimelerin 
kullanılmasını hoş görmüyorsunuz; okumayı orada bıraktınız 
veya geçip devam ettiniz 

Bilenler ve lügate bakanlar okumaya devam edebilir; 
diğerlerine sözümüz yok. 

Devam edenler için yol haritasının “kapak” maddesini 
netleştirelim: yolun olmazsa olmazı “lügat” tir. Mânâsının net 
bilindiğinden emin olunmadıkça duyulan her kelime için 
müsaid bir zamanda, okurken ve yazarken her zaman lügate 
bakılacak. Üşenmeyin, lügat kullanın, “benim bildiğim bana 
yeter” demeyin. 

Yâni elimizin altında mutlaka lügat bulunacak; öyle cepte 
taşınan cinsden sıkıla sıkıla suyu gitmiş tortusu kalmış “mini” 
lügat değil, internet lügatleri hiç değil; şöyle adamakıllı, adam 
gibi lügat. Hem de bir tane değil, mümkün olduğu kadar çok 
ve çeşitli olacak; hattâ hepsinin tek dilli (Türkçeden Türkçeye) 
olması şart da değil, kâfi de değil. Meselâ takribî bir asır evvel 
neşrolunmuş Türkçeden bir Avrupa diline lügatte bile dil 
hazinemizin duyulmadık, bilin-meyen kelimeleri bulunabilir.  
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Yol haritasının maddelerine gelince: 

Evvelen: dilimize karşı yürütülen katliamı durdurmamız, can 
çekişen sevgili dilimizi canlandırmaya çalışmamız, tahribatı 
tamir etmemiz icabeder. Bunun da başlangıcının herkesin 
kendi nefsini, sonra yakınlarını, hassaten gençlerimizi bu 
sahada şuurlandırmak olduğu açıktır. 

Saniyen: geçmişimizle aramıza çekilen uçurumu yok etmenin 
kolay olmadığı, olamayacağı da açıktır. Şu andaki faaliyetler 
ancak maziye cılız ışıklar tutmaktan ibaret kalacaktır. Ama bu 
ışıklar çoğaldıkça bileşip kuvvet kazanacak, yavaş da olsa 
zamanla köprüler haline gelecektir. Ancak bundan sonra 
hakikî bir dirilişten bahsedebiliriz; velev ki bunları şimdiki nesil 
göremese bile. 

 

Salisen: horlanıp yıpratılan, sonra yok edilen kültür 
değerlerimizi belki geri getiremeyiz, tamir edemeyiz, yerlerine 
yenilerini de koyamayız ama dilimizi Vandal işgalinden 
koruyabilir, kurtarabiliriz. 

Rabian: Medeniyetleri var eden kültür, onun da temeli dildir. 
Öyleyse dil bizim evleviyetli meselemizdir. Dil bir yardımcı, 
evcil bir hayvan gibidir. Bakılır lüzumunca terbiye edilirse, yâni 
ona hâkim olunursa sahibini uçuran bir küheylân olur, değilse 
hantal, yabani bir hayvan olarak kalır.  

Hâmisen: Her eski kötü, her yeni iyi değildir. Bir kelimeyi sırf 
eski diye atıp, kullanmaktan vazgeçip bir diğerini sırf yeni diye 
kullanmaya başlamak akıl kârı değildir. Kelimeleri devlet 
zoruyla sokak köpekleri gibi itlâf etmek ne akılla ne vicdanla 
ne de vefa ile bağdaşır; düpedüz zulümdür. Dil’e zulüm, 
insana zulüm, kültüre zulüm, medeniyete zulüm, vatana 
zulümdür. Ne demek öztürkçe? Öz İnegöl köftecisi, Öz Antep 
baklavacısı, Öz Adana kebapçısı falan gibi! 
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Konuştuğumuz ve yazdığımız, çoğu zaman ehemmiyet 
vermeden, üzerinde fazlaca düşünmeden kullandığımız dil 
bize ecdadımızın kudsî bir emanetidir. Ona hakkını vermez, 
hor kullanır, kıymetini bilmez, sevmez ve saymazsak; hele de 
ona ağyar eli değmesine, bir avuç mütegallibenin tasallut 
etmesine, tağyir ve tebdil etmesine, bozmasına ifsad 
etmesine karşı çıkmaz, izin verirsek; hattâ bunlara boyun 
eğerek bu görülmemiş zulme katılarsak o mübarek atalarımıza 
ve de bu işgalin acısını bizden fazla çekecek olan sonraki 
nesillere bunun hesabını nasıl verebiliriz?  

Kelimelerin sadece yazılışları ve mânâları değil, telaffuzları 
yani söylenişleri de mühimdir. “Sadeleştirme” diye başlatılıp 
basitleştirmeye, dili ayağa düşürmeye dönüşen bu 
“Öztürkçeleştirme” adı verilen katliamı kelimelerden taşırıp 
kaidelere de tatbik etme çılgınlığı, bir teselli damlası gibi işe 
yarayan inceltme işaretine de sirayet edince telaffuz 
sahasında da büyük yıkımlar baş gösterdi. Kâğıda kaat diyen, 
hikâye cahili olduğu halde hikaye anlatmaya kalkışan, kendi 
bigâneliğinin farkında olmadan bigane bigane konuşup 
yazanların sayısı hızla artmaya başladı. Asıl mesele inceltme 
işaretinde değil, ses olarak var olan kalın ve ince “k” ve “g” 
gibi seslerin ayrı harf karşılıklarının olmayışındaydı. İnceltme 
işareti def-i belâ kabilinden bu ayıbı örtüyordu sadece. O da 
kaldırılınca alelacaib bir telaffuz cinsi çıktı ortaya. İnceltme 
işaretinin üstünde bulunduğu harfi değil de bir öncekini ince 
okutmak için kullanılması da ayrı bir acaiblikti aslında. Bunun 
inceltme mi uzatma işareti mi olduğunu bilmenin zorluğu da 
dili köreltmenin ayrı bir faslıydı. 

Şimdi şu kelimelerden hangi taraftakini kullandığımıza 
bakalım; bunlar asılları varken yerlerine ikame edilmeye 
çalışılan sakîl kelimelere örnekler: 

Sun’î Aslî 
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abartı mübalâğa 

anı hatıra 

anımsamak hatırlamak 

anıt âbide 

asal aslî 

ayrıntı  teferruat, tafsilât 

ayrışım tefrik 

betik kitap 

beğeni tercih 

bilge hakîm, ârif 

bilgi malûmat 

bilgin âlim 

bilim ilim 

birlikte beraber 

birliktelik beraberlik 

çağdaş, çağcıl  asrî 

çekici cazib 

doğa tabiat 

doğaç irtical 

doğal tabiî 

etki  tesir 

etkinlik faaliyet 

etmen  âmil 

gerçek hakikî 

gerçeklik hakikat 

hükümlü mahkûm 

ileti haber 

iletişim haberleşme 

iletmek göndermek 
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ilgi alâka 

ilgili alâkalı 

ilişki münasebet 

ilke umde 

kanıt delil 

kanıtlamak isbatlamak 

kavram mefhum 

koşuk şiir  

kural kaide 

kuram nazariye 

mutlu mes'ud, bahtiyar 

olanak imkân 

olası muhtemel 

olasılık ihtimal 

onur şeref 

onursal fahri 

öneri teklif 

özgür hür 

özgürlük hürriyet 

sanık maznun 

savsaklama ihmâl 

sevecen müşfik 

sonlandırmak bitirmek 

sözcük kelime 

tanık şahid 

uyak kafiye 

uyum ahenk 

yapay sun’i 

yapıt eser 
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yasa kanun 

yasal kanunî 

yaşam, yaşantı ömür, hayat 

zorunlu mecburî 

zorunluluk mecburiyet      

 

Her iki sütunda da halen pek kullanılmayan aşırı veya 

unutulmuş kelimeler; “sun’î” sütununda alışılmış, neredeyse 

“oturmuş” kelimeler; diğer sütunda da gene aşırı, çünkü pek 

de kullanılmayan kelimeler olabilir. Bu teferruata takılmayın; 

şuna bakın: “sun’î” kelimelerden kullandıklarınız varsa 

kullanma sebeplerinizi gözden geçirin: 

“sun’î” veya “asrî” beni ilgilendirmiyor, hangi kelime 

meramımı anlatıyorsa onu kullanırım 

“sun’î” lerin yanlışlığını de “aslî” lerin de hepsini biliyorum; 

zaman zaman aceleden, dikkatsizlikten hattâ ihmâlden “sun’î” 

lerden kullandığım oluyor. 

dilimin / kalemimin ucuna gelen kelimeyi bu açıdan 

incelemem, kullanır giderim 

daha çok “sun’î” leri kullanıyorum, bazılarının “aslî” lerini ilk 

defa görüyorum 

“sun’î” ler bana daha çekici geliyor; bunları kullanınca daha 

bilgili, daha çağdaş, daha ilerici; ne bileyim, daha “makbul” 

olacağımı düşünüyorum 

özellikle yazarken sun’î ler kullanılmalı; çünkü yazar 

okuyucunun nabzını tutabilmeli, beğenilerine cevap 

verebilmeli; bu “okunur” olmanın ilk şartı bence 

Kendi seçiminiz için yorum yapmak size ait. Neticede kimse 

kimseyi şöyle veya böyle konuşmaya yazmaya zorlayamaz, 
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zorlamamalı. Diline saygı duyanların, ona sahip çıkma taraftarı 

olanların tercihi zaten belli. 

* 
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Birleşme ve İlerleme 

 

Yüz yıl önceki hadisatı ve müessesatı bu gün tekrarlamanın 

tarihten öte bir değeri olmaması icabettiği ve bahse konu 

müessese memleket tarihinde hep menfi roller icra ettiği 

halde, bu gün halâ sitayişle hatırlayanlar ve bahsedenler varsa 

bunu mühim bir ictimai mesele olarak ele almak ve doğru 

anlamaya çalışmak mecburiyeti vardır. 

Avrupa’ya açılma, onu tanıma ve sahip olduğu ilim ve fenni 

idhal etmeye çalışma faaliyetlerinin bir hayli geç kalmış 

olduğu da, bunun tarihinin fazla eski olmadığı da doğrudur. Bu 

çabaların yukarıdan aşağıya, yâni idareden halka doğru değil, 

ters yönde başlayıp geliştiği de öyle. 

Ancak bu gelişmede yolunda gitmeyen bazı hususlar vardır. 

Rivayete göre Avrupa’ya talebe gönderme çalışmalarının 

başlaması bizde ve Japonya’da aynı zaman dilimine, 1800’lü 

yıllara rastlamaktadır. Bu faaliyetlerin daha ilk yılında Japon 

hükümeti bir karar alır: Avrupa’ya aynı mektebin aynı 

şubesine aynı yılda iki veya daha fazla talebe 

gönderilmeyecektir. Gönderildiğinde daima talebelerin biri 

sınıfının birincisi olurken diğerleri ikinci, üçüncü vs olmakta ve 

bu utançla harakiri yapmakta yâni intihar etmektedir. Bizde 

ise durum tam tersinedir: gönderilen talebelerin çoğu orada 

ya mektep veya şube değiştirerek veya mektebi terk ederek 

ressam, müzisyen, dansçı vs olarak dönmekte, ilim ve fen 

getirmeye gittikleri yerden sanat adı altında süfliyat getirme 

yolunu tutmaktadır. 
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Bu rivayet müzmin bir millî aşağılık duygusunun mübalağalı 

bir ifadesi olsa da, rivayet değil hakikat olsa da bu talebe 

gönderme faaliyetlerinin pek de müsbet neticeler vermediği 

bellidir. Mühendishâne-i Bahr-i Hümayun ve Berr-i Hümayun 

gibi mekteplerin açılmış olması ne kadar müsbet adımlar olsa 

da durumu kurtarmaya yetmemiştir.  

Ama giden talebelerin getirdikleri bir şey vardır ki, hemen 

hepsinde ortak, hemen hepsinde yüksek şiddettedir: hürriyet 

aşkı! Avrupa’ya giden sadece talebeleri değil, koca koca 

münevverlerin, hatta anlı şanlı idarecilerin, paşaların bile 

kaptırmaktan kendilerini alıkoyamadıkları bir sevdadır bu. Ziya 

Paşa’yı hatırlayalım: 

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm 

Dolaştım mülk-i İslâm’ı bütün viraneler gördüm 

 

- E, peki; ne yapmamız lâzım? 

- Evvelâ Saltanatı devirmemiz lâzım! 

- Saltanatın suçu ne kardeşim? Memlekete ilim ve fen 

getirdiniz de Padişah sınırdan mı çevirdi? 

- Ebelek, göbelek, istibdat, monarşi, keyfî idare vsvs ... 

Geri kalmışlığın baş sorumlusunun üst seviyedeki idare 

olduğunda; geç, ama çok geç kalındığında şüphe yok. Diyelim 

ki bütün suç, sarayında yan gelip yatan, vatandaşın 

meseleleriyle alâkadar olmayan, ilim ve fenni geliştirecek 

tedbirler almak yerine hafiye teşkilatları kurup kendi 

emniyetinden başka mevzulara bakmayan padişahlarda. 

Saraylar basıp padişahları tahtlarından indirdiğimizde hatta 

hızımızı alamayıp onları öldürdüğümüzde ne olacak? Yerine 
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kim veya kimler geçecek ve en önemlisi memleket nasıl 

kurtulacak? 

- Hele bir indirelim de ... 

Hayır, hayır, ne saltanat avukatlığı ne mutlakiyet taraftarlığı 

değil kasıt. Meşrutiyet bile değil, cumhuriyetten daha iyi bir 

idare şekli olmadığında bütün akıl sahipleri hemfikirdir. 

Maksat “hürriyet”, “müsavat”, “kardeşlik” türkülerinin 

temelindeki âmilin sadece iyi niyet, cehalet ve taklitçilik mi 

olduğu, değilse nelerin olduğu, olabileceği hakkında 

düşünmektir.  

 

I. nci Meşrutiyet 

Bu merak bizi 1800’lü yılların sonları ve 1900’lü yılların 

başlarına götürür. Tanzimat Fermanı 1839 da “Gülhane Hatt-ı 

Hümayunu” ismiyle ilan edilmiştir. Bundan epey (37 yıl) sonra, 

1876’da Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) ‘nın kabulüyle 

beraber 1. nci meşrutiyet ilân edilir. Ömrü fazla uzun 

sürmeyen bu meşrutiyetten gene hayli uzun bir süre (32 yıl) 

sonra, 1908’de da ikincisi. 

Teferruata dalıp sözü uzatmamak adına sadece bu iki 

meşrutiyet arasındaki mühim bir farka dikkat etmekte fayda 

olabilir: Birincisi Teşkilat-ı Esasiye kanununu hazırlayan ve 

Padişaha kabul ettiren Sadrazam Midhat Paşa tarafından 

halk’a duyurulmuş, yani ilân edilmiştir. İkincisi ise İttihad ve 

Terakki Cemiyeti azası zabitler tarafından, hem de Rumeli'de! 

- Nasıl oluyor kardeşim; adı üstünde sadece bir cemiyetten 

ibaret olduğu adından da belli olan bir müessese memleketin 

geleceğini etkileyecek böyle bir ilân yapabiliyor; böyle bir 

gücü nerden alıyor ve nasıl sahip olmuş? Bu sualin cevabı 
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basit: Eğer Padişah bu ilanı tasdik etmezse 100.000 kişilik bir 

ordunun Rumeli’den İstanbul’a harekete geçeceği Saraya 

telgrafla bildirilmiştir! 

 

Kuruluş  

Esasen adı geçen cemiyet böyle bir güce sahip olmanın uzun 

zamandır hazırlıklarını yapmaktadır. 1889’da “İttihad-ı 

Osmanî” adıyla İstanbul’da kurulan, aynı yıl Paris’teki Jön 

Türklerle güç birliği yaparak “Osmanlı İttihat ve Terakki” adını 

alan cemiyet gizli faaliyetlerine bu isimle devam eder. 1906’da 

Selanik’te çoğunluğu 3. üncü ordu zabitleri olan on kişinin 

kurduğu “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti” ile 21 Nisan 1906 

tarihinde birleşerek “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” 

adını alır 

Böylece başlangıçta gizli olarak kurulan ve varlığını gizlemeyi 

başaran cemiyet, sivil bir cemiyet görüntüsü altında 

çoğunluğu zabit olan bir kadro tarafından idare edilmekte ve 

azalarının da zabit olmasına itina göstermektedir. Ayrıca 

orduyu gençleştirme maskesi altında nice kıymetli komutan 

alaylı oldukları muktezasıyla tasfiye edilmekte, yerlerine 

mektepli zabitler alınmaktadır. Yeni ve eski azalara gizli 

toplantılarla ve meslekî eğitim gibi faaliyetlerle cemiyetin 

umdeleri, hedefleri ve tatbik edilecek taktik ve stratejiler 

hakkında bilgi aktarılmaktadır. Zaten cemiyet ismini, çok 

geçmeden “cemiyet” yerine “fıkra”, yâni parti olarak 

değiştirecektir. 

İşte, bahsi geçen 100.000 kişilik ordunun aslı budur: İttihatçı 

zabitler komutasında, aldığı emirler hakkında bir fikri olmayan 

erat. 
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II. nci Meşrutiyet 

II. nci Meşrutiyetin böyle şaibeli bir şekilde ilânı İttihat ve 

Terakki Cemiyetinin yeraltından çıkması neticesini de 

doğurmuş, o güne kadar gizli yürütülen faaliyetler açıktan 

tatbike başlanmıştır. Cemiyet Merkez-i Umumi azaları 

İstanbul’a gelerek fiilî bir iktidar ve müracaat makamı olur. 

Meşrutiyet’in İlânı hakkındaki tebliğ sadece Kanun-u 

Esasisinin tekrar mer’iyete konulmasını ve Meclis-i Mebusan’ 

ın tekrar toplanıp faaliyete geçmesini istiyordu. Cemiyetin asıl 

hedefi çok geçmeden ortaya çıktı: İsmindeki “Cemiyet” 

(dernek) kelimesini “Fırka” (parti) ye çevirdi (1908) ve ilk 

umumî seçimi kazanarak iktidar partisi oldu. 

Çünkü başlangıçta halk, Meşrutiyet ve İttihad ve Terakki’yi 

muadil gibi görüyor, en azından Meşrutiyet’in İttihad ve 

Terakki tarafından getirildiğini düşünüyordu. Bu yüzden 

Meşrutiyet’in ilânına karşı duyulan sevinç Partiye duyulan 

sevgiye dönüşmüştü. Hele de Batı usulü tahsil görenler 

zamanın yükselen veya moda değeri hürriyetperver ve 

mutaassıp meşrutiyet hayranları haline gelmiş; bu da ikinci 

Meşrutiyetin ilânının kutlanması faaliyetlerine büyük bir 

heyecanla katılmaları neticesini doğurmuştur. 

Meselâ Galatasaray gibi Mekteb-i Sultanî unvanına sahip asrî 

bir idadî nin başında Tevfik Fikret gibi hanedan ve saltanat, 

neticede milliyet, mukaddesat düşmanı birisi vardır ve daha 

sonra idaresini Hüseyin Cahid’e devrettiği İttihatçı Tanin 

gazetesinin müessisi de kendisidir. 

Ancak bu durumu umumîleştirmek doğru değildir; İttihad ve 

Terakki’yi hiç benimsememiş veya bir müddet bu hata’ya 
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düşse de çabuk fark etmiş ve Meşrutiyet mefkûresine inancını 

kaybetmemiş çok kişi vardır. Ancak meşrutiyet taraftarı 

olanların çoğu bu hususta hükümdarın müsbet görüşlerine 

bile aldırmadan idare şeklinin değişmesi için evvela 

hükümdarın aradan çıkarılması icabettiğine kanidir. Nitekim 

gelişen hadiseler bu yönde cereyan etmiştir. Bu durum ancak 

“üzüm yemek, bağcıyı dövmek” meselesi ile izah edilebilir.  

Bu durum bizi acı bir hakikate götürür: bu uğurda kardeşkanı 

dökmeyi bile göze alanların asıl maksatları saltanatı değil 

hanedanı yıkmak, yerine kendi saltanatlarını kurmaktır. 

Nitekim resmî tarihe geçmemiş olsa da ilk Kanun’u Esasi’yi 

hazırlayan ve 1. inci Meşrutiyetin teessüs ve ilanında emeği 

olan Midhat Paşa’nın “Osman oğulları var da Midhat oğulları 

neden olmasın?” sözü bu durumu hulasa etmektedir. 

 

31 Mart vak’ası (13.04.1909) 

II. inci Meşrutiyetin akabinde İttihat ve Terakki’nin uzun süren 

mücadeleler neticesinde geldiği iktidarın tadını çıkarması 

gerekir ve beklenirken, daha bir yıl geçmeden 31 Mart vak’ası 

patlak verir. O zamanlar bir “irtica hadisesi” diye tanıtılan ve 

bugün de halâ aynı şekilde anlatılan bir “kıyam”, yani 

ayaklanma. Bu açıklamalara göre bu ayaklanmayı Padişah 

Sultan II. nci Abdülhamid düzenletmiştir. İsyan idareyi, yâni 

iktidarı değiştirmeyi hedeflediğine göre bu işin faili 

meşrutiyete kerhen razı olan padişahtır; idare şeklini kendi 

lehine değiştirme peşindedir. 

Ama isyanı anlamanın tek yolu bu karine değildir. Her şeyden 

evvel neticesine bakarsak bu isyan Padişah’ın tahttan 

indirilmesine yol açmıştır. Gene de bu kıyam’ın İttihat ve 
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Terakki tarafından tezgâhlandığını öne sürmek için de elde 

kâfi malûmat yoktur. Ayrıca isyanın elebaşları padişahın 

tahttan indirilmesini değil İttihat ve Terakki’nin kapatılmasını 

istediklerini açıkça beyan etmişlerdir. Bu tarihi hakikatler 

isyanın arkasında ne padişahın ne de İttihat ve Terakki’nin 

bulunduğuna işaret etmektedir. İsyanın ilk günlerinde kaçıp 

her biri bir kuytuya saklanan İttihatçılar meselenin gidişatını 

görüp anlayınca durumdan faydalanmayı başarmıştır. 

 

Bu dönemde idareye doğrudan geçmek yerine kontrol 

etmekle iktifa etmeyi tercih eden Parti, bir bakıma 

tecrübesizliğinin şuurunda olduğunu gösterse de hükümete 

her istediğini yaptırma yolunu da seçmiş oluyordu. Yâni sıfır 

mes’uliyet sonsuz salahiyet. 

 

Babıâli Baskını (23 Ocak 1913) 

Bu mes’uliyetten kaçış Partiyi halk gözünde ibra etmek yerine 

aksi tesir yaptı. 1911 seçimlerini kaybedince 1912 

seçimlerinde büyük bir baskı uygulayıp semeresini de aldı. 

Buna rağmen Meclis feshedilince iktidarı terk etse de “Babıâli 

Baskını” denilen hadise ile iktidarı tekrar elde etti.  

Devlet-i Âli’nin içinde bulunduğu iç ve dış meselelerle aşırı 

derecede meşgul ve rahatsız olduğu bir dönemde, İttihat ve 

Terakki, hükümeti yıpratacak yalan yanlış haberlerle karalama 

kampanyaları yürütmekteydi. 

Bu hadise 31 Mart gibi değildi. Hem işin içinde geniş halk 

kitleleri yoktu hem de baskını yapanlar belliydi: Partinin 

başındaki hızlı yükselen iki kişi; Talât ve Enver beyler, (daha 

sonra paşa) bu defa bu eşkıya grubunun başında idi. Önceden 
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hazırlandığı belli olan bir tezgâhla, bir mukavemetle 

karşılaşmadan Babıâli’yi bastılar ve Sadaret dairesindeki küçük 

sofaya girdiler. Sesler üzerine sofaya çıkan Harbiye Nazırı 

Çerkes Nazım paşa İttihat ve Terakkinin tetikçisi Yakup Cemil 

tarafından vurularak öldürüldü.  

Enver Bey, Sadrazam Kâmil Paşa’dan zorla aldıkları istifa 

dilekçesiyle Saraya gitti. İstifanın kabulüyle beraber İttihat ve 

Terakki’nin adamı Mahmut Şevket Paşa’nın Sadarete nasb 

kararnamesinin de padişaha tasdik ettirilmesiyle İttihat ve 

Terakki’ye yeniden iktidar yolu açılmış olur.  

 

Usul ve Erkân 

İttihat ve Terakki, işlerini terörle yürütme usulünü başından 

sonuna kadar tatbik etmiştir. Hassaten iktidarda olduğu 

devirlerde yoğunlaşan bu faaliyetler iktidarın verdiği güçle 

hadiseleri örtbas etme cihetine gidilmesini sağlamıştır. Yol 

açma, ilerleyişi kolaylaştırmanın ötesinde bulunduğu yeri 

muhafaza etme maksadıyla da bu yol kullanılmıştır. Enver’in 

yanından eksik etmediği Yakup Cemil zamanla çizgiden çıkma 

temayülü gösterse, işi Enver’i saf dışı bırakma çılgınlığına 

kadar götürse de teşkilat içindeki tetikçilik vazifesini bihakkın 

yerine getirmiştir.  

1914 genel seçimleriyle iktidara gelen cemiyet 1918 yılına 

kadar tek parti olarak hükümet etti. I. inci Dünya Savaşının 

yaşandığı bu dönem, imparatorluğun iç ve dış şartlarının en 

kötü olduğu dönemdi.  

Buna hürriyet, adalet, müsavat diyerek iktidara gelen; ancak 

hükümet olduktan sonra siyasî rakiplerini ve muhaliflerini 

gruplar halinde sürgünlere göndererek olmadı birer birer 
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ortadan kaldırarak bir oligarşi, parlamentolu bir dikta rejimi 

uygulaması eklenince, halkın cemiyete karşı duyduğu 

hoşnutsuzluk her geçen gün artmaktaydı.  

 

Yolun sonu  

Eski cemiyet yeni parti, 1914 seçimlerinde tek parti olarak 

iktidara gelse de bu üstünlüğünü uzun müddet devam 

ettiremedi. Halk desteğini kaybettiğini anlayan cemiyet 

mağlubiyetin sorumluluğunu da üstlenerek 21 Aralık 1918’de 

yaptığı son kongresinde kendi kendini feshettiğini ve 

Teceddüt fıkrasına dönüştüğünü açıkladı. Böylece 

imparatorlukta II. Meşrutiyet denilen dönem kapanmış oldu. 

Zulm ile âbâd olanın akıbeti berbad olur 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

âbâd:mâmur, şen, bayındır 

âmil: etken 

asrî: modern, çağdaş 

bahr: deniz 

berr: kara 

bihakkın: hakkıyla 

feshetmek: geçerliğini kaldırmak 

gidişat: işlerin gidiş tarzı 

hadisat: hadiseler, olaylar 

hafiye: gizli polis, dedektif 

hassaten: özellikle 

hattı hümayun: padişah fermanı 

hulasa: özet, özetle 

hümayun: padişaha ait 
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hürriyetperver: özgürlük sever 

ibra: aklama 

ictimai: sosyal, toplumsal 

iktifa: yetinme 

istibdat: baskıcı yönetim 

karine: ipucu 

karîne: karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına, yarayan 

hal, ipucu 

kerhen:istemiyerek 

mağlubiyet: yenilgi 

mebusan:millet vekilleri 

mefkûre: düşünce, ideal 

mes’uliyet: sorumluluk 

monarşi:mutlakiyet 

mübalağa: abartı 

muadil: eşit, eşdeğer 

muhalif: bir fikir, fiil veya harekete karşı olan 

mukaddesat: kutsal konular 

mukavemet: direnç 

mukteza: gerekçe 

mutaassıp: tutucu 

mutlakiyet: bir hükümdarın idaresi altında bulunan hükümet 

şekli 

müessesat: müesseseler, kurumlar, kuruluşlar 

müessis: kurucu 

mühendishâne: mühendislik okulu 

müsavat: eşitlik 

müsbet: olumlu, pozitif 
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müzmin: üzerinden zaman geçmiş; zamanla yerleşmiş olan, 

kronik (hastalık). 

nasb: bir işe, bir memuriyete koyma, tayin etme 

salahiyet: yetki 

semere: ürün, verim  

sitayiş: övme, methetme, övgü 

süfliyat: nefsâni, heva ve hevese tabi olan kimselerin işleri 

şaibe: kusur, noksan; hata, eksiklik 

şuur: bilinç 

tahakküm: hâkimlik takınma; zorbalık etme 

tasfiye: saf kılma, kılınma, saflaştırma; temizleme; hesabı 

kapatmak 

teceddüt: yenileşme, yenilik 

teessüs: temelleşme, yerleşme, kökleşme; kurulma 

teferruat: bir şeyin incelikleri, ayrıntıları 

temayül: eğilim 

teşkilat: kurum, kuruluş 

umde: ilke, prensip 

vak’a: hadise, olay 

zabit: subay 

 


