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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 araştırma inceleme 

yazılarının derlemesidir. Mayıs 2015 Tarihinde Volga Yayıncılık Tarafından birinci baskısı yapılan 

eserin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısıdır. 
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Bir uçak çöle mecburi iniş yapmak zorunda kalmıştır, pilot tek başınadır. Arızayı 

giderecek çareler peşindeyken yanıbaşında prens kıyafetli küçük bir çocuk 

belirir ve bir koyun resmi çizmesini ister. 

Bu istek onu kendi çocukluğuna götürür. Altı yaşlarındayken okuduğu, avını 

bütünüyle yutan dev boa yılanları hakkındaki bir yazıdan etkilenerek bir resim 

yapmıştır: fil yutmuş bir yılan resmi. Büyüklerin, -bir de içini gösteren 

versiyonunu yapmasına rağmen- bir türlü doğru anlayamaması üzerine resim 

yapmaktan vazgeçmiştir. Çocuğun ısrarlarına dayanamaz "koyun resmi 

yapamam ama sana bildiğim tek resmi yapayım" diyerek aynı resmi yapar. O 

güne kadar hep "şapka" olarak algılanan resmi çocuğun doğru anlamasından 

etkilenerek ve gene çocuğun ısrarlarıyla koyun resmi yapmaya çalışır. Üstüste 

denemeleri başarısız olur ve sonunda içinde koyun olduğu varsayılan bir kutu 

resmiyle çocuğun sızlanmaları sona erer. 

Hikâyeyi anlatan yazar Antoine de Saint-Exupéry (Antuvan Dö Sen t-Ekzüperi), 

hikâyenin adı "Küçük Prens" (Le Petit Prince). 

Bir dünya savaşının külleri içinde yetişmiş, ikincisini bütün dehşetiyle yaşamış 

biri bu yazar. 12 yaşlarındayken evlerinin yakınındaki bir havaalanına gizlice 

girer, uçakları seyredermiş. Uçma tutkusu daha o zaman kanına işlemiş. Önce 

sivil havacılık alanında çalışmış; Afrika'da ve Güney Amerika'da posta pilotu 

olarak, ülkesi işgal tehdidiyle karşılaşınca savaş pilotu olarak görev almış. 

Üzerinden geçmediği kara parçası kalmadı denebilecek kadar çok uçmuş. 

Onun zamanında uçaklar henüz gelişme safhasındandır ve kaza ihtimali çok 

yüksektir. Savaşta ise göreve çıkan üç uçaktan ikisinin geri dönmesi büyük şans 

Kabul edilmektedir. Kısacası hızlı yaşamış, genç ölmüş, ama yakışıksız da olsa bir 

mezarı olmamış. 1900 yılında başlayan hayatı 1944'de bir keşif uçuşunda 

noktalanmış; denize çakılan uçağının enkazı 60 yıl sonra bulunmuş. Ama onun 

hayatı bir maceraperest hayatı değil; nafakası için de, yurt savunması için de 

sevdiği işi yapma imkânı bulmuş, hepsi bu. 

Savaşlar onun gibi ne canları erkenden alıp götürmüştür, kim bilir. Onu bu gün 

anıyor olmamızın sebebi pilotluğu, hızlı hayatı ve genç ölümü değil elbette. O bir 

yazar, hem de iyi bir yazar. Pilot (L'aviateur - 1926), Güney Postası (Courrier Sud 

-1929), Gece Uçuşu (Vol de Nuit - 1931; Femina Ödülü), Pilot de Guerre (Savaş 

Pilotu - 1942) gibi hikâyeleri, hatıralarının etrafında örülü, röportaj denebilecek 

kadar hızlı ve akıcı hikâyeler. 
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Akdemi Büyük Ödülünü kazanan İnsanların Dünyası (Terre des hommes - 1939) , 

Bir Rehineye Mektup (Lettre â Un Otage-1943) ve ölümünden sonra yayınlanan 

bitmemiş eseri Kale (Citadelle-1948) gibi kitapları da düşünce ağırlıklı eserlerdir. 

Ama onu bize Kadar getiren Küçük Prens olmasaydı muhtemelen bu kitaplardan 

da haberimiz olmayacaktı. Çevrilmediği dil, girmediği ülke kalmayan bu küçük 

kitap bir klasik ve hâlâ en çok okunan kitaplar arasında. Başka bir maksatla 

değilse bile, başarısının sebeplerini anlamak için okunmaya değer. 

Şöyle bir göz atmakla herhangi bir metnin künhüne vakıf oluverme maharetine 

sahip olanlara "Küçük Prens" çocuk kitabı, hattâ masal kitabı gibi görünebilir. 

Tamamını okuyanlara da bu kanaat yanlış görünmeyebilir. Başkişi bir çocuktur; 

olaylar onun gözüyle görülmekte, onun anlayışıyla anlaşılmakta, onun diliyle 

anlatılmaktadır. Ortaya çıktığı andan itibaren olanlar da, onun hakkında 

bildiğimiz her şey de ancak çocukların inanabileceği kadar gerçektir. Resmi 

devlet kurumlarının okunacak kitaplar listesinde hemen daima yer 

Yazar bu inanılmaz hikâyeyi anlatmakla, yazmakla kalmamış, bir de 

resimlemiştir. Bir çocuğun elinden çıkmış izlenimi veren bu suluboya resimler de 

bunun bir çocuk kitabı olduğu kanaatini kuvvetlendirir. Eğitimle görevli alması 

da bu konuda oluşabilecek şüpheleri siler süpürür. 

İthaf yazısında da yazar, kitabın çocuklara mı büyüklere mi hitabettiği 

konusunda da bir soru işareti atmaktadır okuyucunun önüne. Baştan böyle bir 

sınıflandırmanın etkisinde kalmış olsun olmasın, ciddi okuyucu önce hikâyenin 

sürükleyiciliğinden etkilenecek; bunun pek de öyle çocuk işi bir kitap olmadığını 

fark etmesi de fazla uzun sürmeyecektir. 

Her şeyden evvel hikâyenin başlangıcında bir yaşanmışlık vardır. Yazar defalarca 

uçak kazası geçirmiş, defalarca düşmüş, çakılmıştır. Aralık 1935'de çıktığı bir 

Paris – Saygon seferinde Libya çölüne düşmüş, günler sonra, susuzluk ve 

yorgunluktan ölmek, en azından ümidini yitirmek üzereyken bedeviler 

tarafından kurtarılmıştır. 

İkincisi ve daha önemlisi, herkesin çocukluk hatıralarından bir şeyler 

bulabileceği bir hikâyedir anlatılan. Belki istisnaları olabilir ama çocukluğunu 

kim özlemez ki? Ve tabii en önemlisi, hikâye ve ifade şekli ne kadar çocukça 

görünse de aslında bütünüyle insanları, insanlığı, insanca düşünüp insanca 

yaşamayı anlatmaktadır. 
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Küçük Prens kendinden bahsetmeyi pek sevmez; kimliği, nerden, nasıl geldiği, 

bu çölün ortasında, bu hiç de uzaklardan gelmiş, yorulmuş, acıkmış, susamış gibi 

görünmeyen haliyle ne yaptığı, ne yapmaya çalıştığı gibi soruları sanki 

duymamaktır. Yazar başlangıçta böyle çok sorular sormuş, sonunda 

vazgeçmiştir; onun hakkında bize aktardıkları genellikle tahminlerden ibarettir. 

Böyle gökten düşer gibi belirivermesinin tek sebebi olabilir, gerçekten gökten, 

yani uzaydan gelmiştir. Yaşadığı yerin küçüklüğünden söz etmektedir; demek ki 

bir gezegenden değil, ancak şu asteroid denilen mini gezegenlerden birinden 

gelmiş olabilir. Bu asteroid de olsa olsa şu gökbilimcinin bulduğu, şu şekilde 

isimlendirdiği, daha doğrusu kodladığı şu asteroid olabilir. 

Küçük Prensin bir özelliği de herkesle, hatta her şeyle konuşabilmesi, iletişim 

kurabilmesidir. Meselâ bahçesinde açan bir çiçek güzelliğiyle onu çok 

etkilemiştir. Daha açılmadan görülmedik bir çiçek olduğu belli olmuş, açınca da 

etrafını hayran bırakmıştır. Ne var ki bu fiziksel güzelliğin arka yüzü hiç de güzel 

değildir. Güzelliğine öylesine mağrur, öylesine kibirlidir ki herkesin kendisine kul 

köle olmasını beklemektedir adeta. Sonunda Küçük Prens usanmış ve bu kendini 

beğenmişe katlanmaktansa yurdunu terk etmeye karar vermiştir. Çiçek onun 

gideceğini anlayınca yaptıklarına pişman olur ama artık iş işten geçmiştir. 

Çölde bir tilkiyle karşılaşmıştır Küçük Prens. Daha önce tilki görmemiştir ama 

onunla sıcak bir ilişki kurması fazla uzun sürmez. Beraber oynama teklifine tilki, 

evcil bir hayvan olmadığı için olumsuz cevap verince Küçük Prens "evcil" 

kelimesinin anlamını öğrenmek ister. 

"Sen kimsin? Çok güzel görünüyorsun." 

"Ben bir tilkiyim." 

"Gel, birlikte oynayalım. Öyle mutsuzum ki" dedi küçük prens. 

"Seninle oynayamam" dedi tilki, " ben evcil bir hayvan değilim." 

"Buna çok üzüldüm" dedi küçük prens. Ama biraz düşündükten sonra: 

"Evcil ne demek?" diye sordu. 

"Anladığım kadarıyla burada yaşamıyorsun" dedi tilki, "kimi arıyorsun?" 

"İnsanları arıyorum," dedi küçük prens, "peki ama 'evcil' ne demek?" 
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"İnsanlar," dedi tilki, "tüfeklerle dolaşırlar ve avlanırlar. Tam birer baş belasıdır 

hepsi de. Bir de tavuk yetiştirirler. Bütün işleri budur. Sen de mi tavuk 

arıyorsun?" 

"Hayır, ben arkadaş arıyorum. Ama 'evcil' ne demek?" 

"Bu pek sık unutulan bir şeydir. 'Bağ kurmak' anlamına gelir." "Bağ kurmak mı?" 

"Evet. Meselâ, sen benim için sadece küçük bir çocuksun. Diğer küçük 

çocuklardan hiçbir farkın yok benim için. Sana ihtiyacım da yok. Aynı şekilde, 

ben de senin için dünyadaki yüz binlerce tilkiden biriyim sadece. Bana ihtiyaç 

duymuyorsun. Ama beni evcilleştirirsen eğer, birbirimize ihtiyacımız olacak Sen 

benim için tek ve eşsiz olacaksın, ben de senin için." 

"Anlamaya başlıyorum" dedi küçük prens. "Bir çiçek var. Sanırım o beni 

evcilleştirdi." 

Tilki kendini anlatmaya devam etti: 

-"Hayatım çok tekdüzedir benim. Ben tavukları avlarım, avcılar da beni. Bütün 

tavuklar birbirine benzer. Bütün insanlar da öyle. Bu yüzden biraz sıkılıyorum. 

Ama beni evcilleştirirsen hayatıma bir güneş doğmuş olacak. Senin ayak seslerin 

benim için diğerlerinden farklı olacak. Ayak sesi duyduğum zaman hemen 

saklanırım. Ama seninkiler, bir müzik sesi gibi beni gizlendiğim yerden 

çıkaracaklar. Şu ekin tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem, buğday 

benim işime yaramaz. Bu yüzden de bu tarlalar bana bir şey söylemezler. Buna 

üzülüyorum. Ama sen beni evcilleştirseydin, bu harika olurdu. Altın renkli 

saçların var senin. Ben de altın renkli başakları görünce seni hatırlardım. Ve 

rüzgârda çıkardıkları sesi severdim. 

Sustu tilki ve uzun bir süre küçük prensi izledi. 

-"Senden rica ediyorum. Lütfen beni evcilleştir!" dedi. 

 -"Elbette" dedi küçük prens. "Ama pek fazla vaktim yok. Yeni arkadaşlar 

edinmem ve birçok şeyi anlayabilmem gerekiyor." 

-"Sadece evcilleştirdiğin kişiyi anlayabilirsin" dedi tilki. "İnsanlarınsa hiçbir şeyi 

anlayacak vakitleri yoktur. Her şeyi çarşıdan hazır alırlar. Ve arkadaşlar 

çarşılarda satılmadığı için de, hiç arkadaşları olmaz. Eğer bir arkadaşın olsun 

istiyorsan, evcilleştir beni!" 
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Küçük Prens tilkiyi evcilleştirebildi mi, tilkinin ona verdiği hediye neydi? Küçük 

Prens kendi asteroidinden dünyaya gelinceye kadar nerelere uğradı, kimlerle 

karşılaştı, onlarla neler konuştu? Baobab ağaçlarından, onların büyüyüp 

gelişmesinden niye korkuyordu ve bu tehlikeye karşı nasıl bir tedbir düşündü? 

Acaba bu ağaçlar gerçek hayatta neyi temsil ediyor, yazar bunlarla bize ne 

anlatmak istiyordu; bunlarla ve diğer simgelerle? Acaba yalnız çocukların değil, 

herkesin mi içinde kendi eliyle kurduğu, küçük ama kendine ait, kendine mahsus 

bir dünyası var? Hâlbuki yalnız başına yemek yiyen birinin görüntüsü ne kadar 

hüzün vericidir! 

Okuyun, okuyun; zaten kısacık bir kitap, korkmayın, sıkılmazsınız. Ama sindire 

sindire okuyun. Okuduğundan tad almak gibi modası geçmiş bir huyunuz varsa 

hele, mutlaka okuyun. Bırakın Küçük Prens sizi de evcilleştirsin. 

* 
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Fuzuli 

 

 

Bir Kalem Zirvesi 
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Yalnız Türk-İslâm Dünyası için değil, dünya edebiyatında da bir zirve, bir dünya 

klasiğidir Fuzuli; 500 yıldır aşılamamış bir zirve. Yalnız şiir sanatındaki erişilmez 

ustalığıyla değil, emsalsiz lirizmi ve aşka âşık kişiliğinin benzersizliğiyle de zirve 

sıfatını hakeder o. Bizim içinse hâlâ onun lügate bakmadan anlayabileceğimiz 

şiirlerinin varlığı, hem bütün bu özellikleri görebilme kolaylığı bakımından, hem 

de kendimizi tanımaya, kendi kültürümüz üzerinde düşünmeye yöneltmesi 

bakımından önemlidir. 

Perişan hâlin oldum sormadın hâl-i perişanım  

Gamından derde düştüm görmedin tedbir-i dermanım  

 

Ne dersin rüzgârım böyle mi geçsin güzel hânım  

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

Var mı bu kıt'ada lügate bakmayı gerektirecek kelime? Unutmayalım, 500 

yaşında bu şiir! 

Hayatı: 

Fuzuli'nin hayatı hakkında bildiklerimiz; Bağdat civarında doğmuş, büyümüş, 

yaşamış ve ölmüş olduğu, asıl adının Mehmed, babasının adının Süleyman 

olduğu dışında pek kesin değildir. 

Farsça divanının önsözünde, Fuzuli mahlâsı (lâkabı) hakkında bilgi vermektedir: 

Fazla, lüzumsuz, beyhude ve fodul gibi anlamlara gelen bu mahlâsı, başkaları 

seçip beğenmesin diye almıştır. Bu kelime aynı zamanda ilim, marifet, meziyet 

gibi anlamlara gelen fazl ile de ilgilidir. Aynı divanda, mahlâsıyla ilgili şöyle bir 

beyit de vardır: 

"Ey güzel! Fuzuli seni seviyor" dedim; 

"Zaten bu edepsizlikleri yüzünden adı Fuzulidir" dedi 

Hille veya Kerbelâ'da 1480-1490 yıllarında doğmuş olduğu kabul edilir. Onun 

hayatı hakkındaki bilgilerin çoğunu gene kendi kaleminden öğreniyoruz. 

Çağdaşı olan bir şairin: 

Der Hille dü şâirend eknun 

Fazlî püser ü peder Fuzulî 

"Şimdi Hille'de iki şair vardır: Fazlî oğuldur, Fuzulî baba" şeklindeki beytinden 

Fuzuli'nin oğluyla beraber Hille'de yaşadığı anlaşılmaktadır. 
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Fuzuli'nin Farsca divanının mukaddimesindeki 

Zer nist sîm nist Güher nist, lâ'l nist  

Hâk est şi'r-i bende velî hâk-i Kerbelâ 

Benim şiirlerim altın değil, gümüş değil, inci değil, lâ'l değil, topraktır; ama 

Kerbelâ toprağıdır. 

beytiyle mecazen de olsa Kerbelâ'da doğduğunu anlatmaktadır. 

Gene bu mukaddimede: ... menşe' vü mevlîdüm Irak-ı Arab olup temâmî-i 

ömrümde gayrı memleketlere seyâhat kılmadıguma ...diyerek, doğduğu ve 

yaşadığı yerin Irak-ı Arab olduğunu belirtmekte ancak ayrıntı vermemekte, Irak-ı 

Arab'ın neresinden bahsettiğini açıklamamaktadır. Bazı kaynaklarda Fuzuli-i 

Bağdadî diye anılması da bu bölgesel tesbite bir işarettir. 

Fuzuli Oğuz Türklerinin Bayat aşiretindendir. Ana dilinin Türkçe, dolasıyla 

kendisinin de Türk olduğunu hem eserlerindeki halis Türkçeden, hem de 

Hadikatüs-Süeda'daki şu rubaisinden anlıyoruz: 

Ey feyz-resan-ı Arab u Türk ü Acem  

Kıldın Arab'ı efsah-ı ehl-i âlem  

İtdün füsehâ-yı Acem'i İsî-dem  

Men Türk-zebandan iltifat eyleme kem 

Ey Arab'a Türk'e ve Acem'e feyz bağışlayan (Allahım), Arab'ı dünyanın en açık ve 

düzgün konuşanı yaptın; İran'ın düzgün konuşanlarını İsâ nefesli ettin; dili 

Türkçe olan benden de yardımını esirgeme. 

Sıkıntılı bir zamanında 

Fuzulî ister isen izdiyad-ı rütbe-i fazl  

Diyar-ı Rûm'u gözet terk-i hâk- Bağdat et 

"İlim ve irfan rütbenin yükselmesini istiyorsan Anadolu'ya bak, Bağdat toprağını 

terk et" 

demiş; bir yerde Tebriz'e, başka bir yerde Hindistan'a gitmek istediğini söylemiş; 

hattâ 

Necef'te bağlamayam Hak hidmetine kemer  

Gidip Firenk diyârına bağlayam zünnâr 

diyecek kadar işi ileri götürmüş olsa da bir yerde de: 
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Edemen terk Fuzulî ser-i kûyın yârin  

Vatanımdır vatanımdır vatanımdır vatanım 

Sevgilinin yaşadığı yeri terk edemem, vatanımdır, diyerek bu bölgeye duyduğu 

sevgiyi dile getirmiş, terk etmeme azmini ömür boyu devam ettirmiştir. Aslında 

gezip tozmayı sevmediğini de Farsca divanının önsözünde, mahlâsı ile ilgili bilgi 

verirken açıklamaktadır. 

Fuzuli'nin iyi bir eğitim gördüğünü, hadis, fıkıh, kelam gibi dinî ilimlerin yanı sıra 

hendese (geometri), riyaziye (matematik), hey'et (astronomi), hikmet (felsefe), 

kimya, hattâ tıb eğitimi aldığını, kendi ifadelerinden, zamanında hakkında 

yazılanlardan ve eserlerindeki bu ilimlere olan vukufunu yansıtan ifadelerden 

anlıyoruz. Kendisi de bir şâir için ilim sahibi olmanın önemini vurgulamış, Türkçe 

Divan'ın önsözünde 

“ilmsiz şi'r esâsı yok dîvâr gibi olur ve esâssız dîvâr gâyetde bî-i'tibâr 

olur” 

ve 

ilmsiz şi'rden kâleb-i bî-rûh gibi teneffür kılup  

diyerek, ilimsiz şiirin temelsiz duvar gibi olduğunu, temelsiz duvarın ise itibarının 

olamıyacağını; ilimsiz şiirden ruhsuz kalıpmış gibi nefret ettiğini ifade etmiştir. 

Türkçe, Arapca ve Farsca'yı, bu üç dilde üç ayrı divan yazacak kadar iyi biliyordu. 

Münşi-i hikmet ki çekmiş hâme-i hikmet-nigâr  

Safha-i eyyâma kılmış sebt-i vasf-i her diyar 

 

Buk'a-i bağdadın itmiş vasfını Dârüs-selam  

Kim ana teslim tahsin ide her kişver ki var 

 

Evliyâ burcu dimiş zira ki hâk-i eşrefi  

Buk'a bukâ eyliyâ'ullaha olmuştur mezar 

 

münşi: inşa eden, yazan, iyi yazan (burada: Allah) hâme: kalem 

hikmet-nigâr: hikmet yazan 

safha-i eyyâm: günlerin akışı 

sebt: yazma, kaydetme, deftere geçirme 

vasf: nitelik 

buk'a: memleket, toprak parçası, ülke. 
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Darüs-selam:   Huzur   yeri,   selâmet  evi; Bağdat. 

İstanbul. [tas. + Cennet. 

kişver: memleket, ülke; iklim. 

hâk-i eşref: şerefli toprak 

beyitleriyle başlayan, Bağdat ve Kerbelâ'nın meziyetlerini ayrı ayrı saydığı 

meşhur Bağdat Kasidesini Kanuni Sultan Süleyman'ın M. 1524'de Bağdat'ı fethi 

üzerine yazmış ve 

Geldi burc-ı evliyâ'ya pâd-şah-ı namdar 

mısraıyla bu fethe H. 941 tarihini düşürmüştür. 

Bu tarihten önce bölge Safevilerin hâkimiyetindeydi ve Fuzulî devrin 

yönetiminden kendisiyle ilgilenilmesi, geçiminin devlet tarafından sağlanması 

yolunda taleplerde bulunmuş; Safevi hükümdarı Şah İsmail'e kasideler, hattâ 

Beng-ü Bade isminde bir de müstakil eser sunmuş ise de bu çabalarından kayda 

değer bir sonuç aldığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Kanunî'nin Bağdat 

seferi ve fethi esnasında Bağdat'a gelen Osmanlı ileri gelenleriyle, şairler ve 

komutanlarla sıcak ilişkiler kurmuş, onlarla sohbetler yapmıştır. Sonunda 

kendisine cüz'i bir aylık bağlanmış ise de, muhtemelen şehirde yeterli düzen ve 

intizam sağlanıp da ordu geri döndükden sonra bu aylığını almakta güçlüklerle 

karşılaşmış ve meşhur Selâm verdim rüşvet değildir diye almadılar ifadesinin 

yer aldığı Şikâyetnâmesi'ni bu vesileyle yazmıştır. 

Bağdat ve civarında baş gösteren bir veba salgını esnasında 1556 yılında 

ölmüştür. Türbesinin Kerbelâ'da olduğu bilinmekte ise de yeri hakkında 

rivayetler çeşitlidir. 

Sanatı: 

Şiirde olduğu kadar nesirde de olağanüstü başarı gösteren Fuzuli, şekil 

bakımından bir gazel şairidir. Gazel, edebiyatımızın, özellikle eski edebiyatımızın 

başta gelen formudur ama gazelin Fuzuli'deki önemi, gazel için şiir yazacak 

kadar ileri seviyededir: 

Gazeldir safâ-bahş-ı ehl-i nazar 

 Gazeldir gül-i bû-sitan-ı hüner 

Bakmasını bilenlere safa veren gazeldir, hüner bahçesinin gülü gazeldir. 

 

Gazal-i gazel saydı âsan değil 
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Gazel münkiri ehli-irfan değil 

Gazel ceylanını avlamak kolay değil, gazeli inkâr eden irfan sahibi değil. 

 

Gazel bildirir şâirin kudretin  

Gazel artırır nâzımın şöhretin 

Şairin kudretini gazel bildirir, şiir yazanın şöhretini gazel artırır. 

 

Gönül gerçi eş'âra çok resm var  

Gazel resmin et cümleden ihtiyar 

Gerçi şiirde çok şekil var (ama sen gene de) gazeli hepsinden üstün tut 

 

Ki her mahfilin ziynetidir gazel  

Hıred-mendler san'atıdır gazel 

Gazel her toplantının süsüdür, gazel akıllı ve anlayışlı olanların sanatıdır. 

 

Gazel de ki meşhur-ı devran ola 

 Okumakla yazmakla âsan ola 

Gazel söyle ki dünyada meşhur olsun, okuyup yazması kolay olsun. 

Sayısal olarak da, hacim olarak da gazelin en fazla kullandığı form olması, onun 

diğer formlarda daha az başarılı olduğu anlamına gelmez. Leylâ ile Mecnun 

mesnevisi de, Su Kasidesi de alanlarında birer şaheserdir. Rubai, murabba, kıt'a 

ve diğer formlarda da aynı başarı çizgisi devam etmektedir. 

İçerik bakımından o, lirik bir şairdir; herkesin hissedebileceği duyguları, herkesin 

başamıyacağı bir ustalıkla ifade etmesini bilmiştir. Onu şiirleri 

Yalnızlık: 

Ne yanar kimse bana âteş- i dilden özge  

Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı 

Ayrılık: 

Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat'-i hayat  

Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır 

 

Derd-i hicrân, natüvan etmiş Fuzûlî hasteyi, 

Yok mudur Yâ Rabb devâ-yı derd-i hicrân eyleyen! 
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natüvan: Zayıf, kuvvetsiz, güçsüz, âciz kalb-gönül kırıklığı: 

Muharrirler yazanda her kime âlemde bir rûzî  

Bana her gün dil-i sad-pâreden bir pâre yazmışlar 

 

Lâhza lâhza hublar gördüm ki kastındadır  

Pâre pâre eyledim ben hem dil-i suzânımı 

 

Kimsesizlik ve çaresizlik: 

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn  

Derd çoh hem-derd yoh düşmen kavî tâli' zebûn 

Hüzün: 

Vaiz bize dün dûzahı vasfetti Fuzuli  

Ol vasf senin külbe-i ahzanın içindir 

dûzah: cehennem 

külbe: kulübe 

ahzan: hüzünler, kederler 

Kılma her saat beni rüsva-yi halk ey berk-i ah  

Eyleme ruşen şeb-i gam külbe-i ahzanımı 

rüsva: ayıplı, ayıplanan, rezil, kepaze, hor, hakir 

berk-i âh: "âh" edince çakan şimşek  

rûşen: parlak, aydın, Belli, âşikâr 

şeb: gece 

Gam: 

Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp  

Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza 

Vefâ özlemi: 

Vefâ her kimseden kim istedim andan cefa gördüm  

Kimi kim bîvefâ dünyada gördüm bîvefâ gördüm 

Cefâkeşlik: 
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Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?  

Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı? 

 

Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd eder ihsân  

Niçin kılmaz bana dermân beni bîmâr sanmaz mı? 

şem: mum  

bîmâr: hasta 

Vücudum ney gibi surâh surâh olsa ah etmem  

Muhabbetden dem urdum incinmek olmaz cefâlardan 

surâh: gedik, delik 

gibi acı veren duyguların en güzel ifadeleriyle doludur. Ama bütün bu 

duyguların merkezinde ve kaynağında temel itici güç olarak aşk yer alır; o bir 

Aşk Şairi'dir.  

Şüphesiz şiirlerinde ve nesirlerinde başka konuları de işlemiştir ama aşk'ın yeri 

her şeyden başkadır, üstündür onun için. Hemen her şiirinde hissedilen bu aşk 

tutkusunun kaynağını şu kıt'asında görürüz: 

Ilm kesbiyle pâye-i rifat  

Arzu-yı muhal imiş ancak  

Aşk imiş her ne var âlemde  

Ilm bir kıyl-u kaal imiş ancak 

 

kesb: elde etmek, edinmek 

pâye: Derece, mertebe, rütbe. 

rif'at: Yükseklik. Yüksek ve büyük rütbe sahibi olmak 

muhal:  Gerçekleşmesi imkânsız olan; olmayacak, 

imkânsız 

kıyl-u kaal: dedikodu 

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır 

Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı? 

 

Bende mecnundan füzun âşıklık istidadı var 
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Âşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var 

füzun: fazla, daha fazla, çok fazla istidad: yetenek, kabiliyet 

gibi hafızalardan silinmeyen beyitlerinde de; 

Işka saldım men meni pend almayub bir dosttan  

Hiç düşman etmez ânı kim itdüm men mana 

Dosttan nasihatini dinlemeyip ben kendimi aşka attım; benim kendime ettiğimi 

düşman bile etmez. 

Işkında mübtelaluğumu ayb iden sanur  

Kim olmak ihtiyar iledir mübtela sana 

Aşkında (sana) tutkunluğumu ayıplayan zanneder ki sana tutulmak (insanın) 

elindedir. 

Seni melek göreli yazmaz oldu ışkı günah  

Velî yazıldı bu yüzden besî sevab sana 

Melek seni göreli aşkı günah (olarak) yazmaz oldu; ama bu yüzden sana çok 

sevap yazıldı. 

gibi fazla bilinmeyen beyitlerinde de aşkın en güzel terennümlerini dinleriz. 

Fuzuli'nin âşık olduğu güzelin özelliklerinin merak ettiğimizde karşımıza şu 

beyitler çıkar: 

Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç  

Nutkum tutulur gonce-i handânını görgeç 

Senin perişan saçlarını görünce gönlüm açılır; gülen goncanı görünce nutkum 

tutulur 

 

Bakdukca sana kan saçulur dîdelerimden  

Bağrum delinür nâvek-i müjgânını görgeç 

Sana baktıkça gözlerimden kan saçılır; kirpiklerinin okunu görünce bağrım 

delinir. 

Ra'nalığ ile kâmet-i şimşadı kılan yâd  

Olmaz mı hacil serv-i hırâmanını görgeç 
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Güzellik denince şimşir ağacının endamını hatırlayan (kişi), senin (salınarak) 

yürüyen servi boyunu görünce utanmaz mı? 

Leblerin tek lâ'l ü lafzun tek dürr-i şehvar yoh 

Lâ'l ü gevher çoh lebün tek lâ'l-i gevher-bâr yoh 

lâ'l: kırmızı renkte kıymetli bir taş 

Dudakların gibi lâ'l, sözlerin gibi kıymetli inci yok. Lâ'l ve inci çok ama dudağın 

gibi inci saçan lâ'l yok. 

Ey gül ne acep silsile-i müşg-i terün var  

Ey serv ne hoş cân alıcı işvelerin var 

Ey gül (yüzlü sevgili), ne acaip taze misk kokulu zincirin (saçın) var; ve ey servi 

(boylu sevgili) ne hoş can alıcı işvelerin var. 

Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir  

Kan ağladığım gonce-i handânın içindir 

Ah edişim salınan servi boyun içindir, kan ağlayışım gülen goncan içindir. 

Bu mısralar ilk bakışta Fuzuli'yi dağınık saçlı, gonca ağızlı, kirpikleri ok gibi, 

salınarak yürüyen servi boylu, dudakları lâ'l, dişleri inci gibi olan, saçları misk 

gibi kokan işveli bir güzele âşık gibi gösterir. Aşk'ın şiirin temel tema'sı 

konumunda olmasının Fuzuli'ye mahsus olmadığını, ayrıca sevgilinin bu fiziksel 

özelliklerinin diğer divan şairlerinde de sürekli kullanılan motifler olduğunu 

hatırlayınca konuyu daha bir derinlemesine inceleme, onun nasıl bir aşktan söz 

ettiğini iyi anlama ihtiyacı doğar. O zaman meselenin bu kadar da basit 

olmadığını farkederiz. Bir kere Fuzuli: 

Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni  

Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ beni 

Ya Rab, aşk belasıyla beni içli dışlı kıl, bir an bile aşk belasından beni ayırma 

Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın  

Geldikçe derdine beter et müptelâ beni 

(Yanımdan) gidimce sevgilimin güzelliğini artır, gelince beni onun derdine daha 

çok müptela et 

Gerçi canandan dil-i şeyda için kâm isterem  

Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir 
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Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib  

Kılma derman kim helâkim zehri dermanındadır 

demekle aşk'ta vuslat hâline kesin bir karşı duruş sergilemektedir. Dahası, aşk 

derdine çare bulmak isteyecek olanı da düşman ilân etmekte; 

Aşk derdiyle olur aşık mizâcı müstakîm  

Düşmenimdir dostlar, bu derde derman eyleyen. 

müstakîm: Doğru, istikametli. Eğri olmayan, düz, dik. Hilesiz, temiz. 

Urmazam sıhhat içün merhem ok'un yarasına  

Isterem çıhmaya zevk-i elem-i peykânun 

peykân: ok'un ucundaki sivri demir, temren 

Çâk gönlüm yarasında yaraşur peykânun  

Akd-i şebnem hoş olur gonca-i handân içre 

kendisine saplanan ok için ilâç kullanmayıp ok'un ucunun, verdiği elemin zevki 

için vücudundan çıkmamasını istemektedir; çünkü gönül yarasında saplanmış 

duran ok ucu, gülen bir gonca üzerindeki şebnem damlası gibi güzel 

durmaktadır. 

İkincisi: kimsenin görmediği birine âşıktır o: 

Her gören aybetti âb-dîde-i giryanımı  

Eyledim tahkik görmüş kimse yok canânımı 

Aşkı için ödemeye hazır olduğu bedel de bir hayli ağırdır: 

Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânanına  

Meyl-i cânan etmesin her kim ki kıymaz cânına 

 

Cânını cânâna vermekdir kemâli âşıkın  

Vermeyen cân itiraf etmek gerek noksânını 

Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, Fuzuli'nin aşk anlayışı pek de bu günkü 

anlamı karşılamamaktadır. Fuzuli'ye göre aşk olgunluk alâmeti, murada 

erişmenin yolu ve her türlü dünyevî hastalığın ilacıdır: 

Ser-menzil-i her murâda rehberdür ışk  

Keyfiyyet-i her kemale mazhardur ışk 
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Gencine-i kâinata gevherdür ışk  

Tahkîkde hem zât-ı mutahhardur ışk 

 

Uşşaka degül kayd-ı alâyık lâyık  

Hergiz gam-ı rûzgâr çekmez âşık  

 

 

Kayd-ı gam-ı rûzgâr bir illetdür  

Ol illete ışkdur tabîb-i hâzık 

 

Işka tâ düşdün Fuzûli çekmedün dünya gamın  

Bil ki kayd-ı ışk imiş dâm-ı ta'allukdan necat 

Onun nasıl bir aşktan söz ettiğini veya aşk kelimesini hangi anlamda kullandığını 

hakkıyla anlamak bu gün için zor olabilir. Ama bu zorluk onun gelmiş geçmiş, 

(muhtemelen de gelecek) şairlerin içinde en büyük aşk şairi olduğu gerçeğine 

halel getirmez. 

Fuzuli'nin üslup özelliklerinin başında samimiyet ve tabiîlik gelir. "bu duyguları 

anlatıyor ama acaba gerçekten yaşamış mı, yoksa?' gibi bir şüphe doğmaz 

okuyanda. Daha çok günlük konuşmada rastlanan kısa, basit, öz söyleyiş tarzını 

şiirinde başarıyla kullanmıştır. Zaman zaman soru cümlesi, hattâ yerine göre 

bitmemiş cümleler şekline gelen bu tabiilik, onun şiirlerinin hem unutulmaz 

hem de kalıcı olmasını sağlamıştır. Gözüm, cânım, efendim...gibi samimi, inanır 

mı inanmaz mı? gibi ikircikli, Harâbât ehlinin ahvâlini hammâr olandan sor gibi 

vurgulu cümlelerle şiiri okuyanla kendi arasında teklifsiz bir sohbet haline 

getirmiştir. 

Bir diğer üslup özelliği de hikemîsöyleyiş diyebileceğimiz ifade tarzıdır. Bunları 

sanki her beyti, hatta her mısraı bir darb-ı mesel olması için söylemişti r: 

Bahîl kılmasa cemc ettiği direm sarfın  

Nihâl-i maksadı ser-sebz olup semer vermez 

 

Elindeki güheri bezl kılmasa mümsik  

Seb-i gamına emel müjde-i seher vermez 

 

Hasûd sûret-i ahvâlime nazer kılmaz  



30 
 

Cefâ kılar men-i bî-çâreye hazer kılmaz 

 

Sanır ki nâle vü zârım ana eser kılmaz  

Anı mürûr ile âlemde der-be-der kılmaz 

 

Zamâne içre mücerrebdir intikâm-i zamân  

Hemîse yahsıya yahsı verir yamana yaman 

 

Her kimin var ise zâtında serâret küfrü  

Istılâhât-i ulûm ile müselmân olmaz 

 

Ger kara tası kızıl kan ile rengîn etsen  

Tabca tagyîr verip lâcl-i Bedahsân olmaz 

 

Eylesen tûtiye taclim-i eda-yi kelîmat  

Nutku insân olur ammâ özü insân olmaz 

 

Her uzun boylu secâ'at edebilmez dacvî  

Her ağaç kim boy atar serv-i hırâmân olmaz 

Ve işte bir şah-eser: 

Şifâ-yı vasl kadrin hecr ile bîmâr olandan sor  

Zülâl-i şevk zevkin teşne-i dîdâr olandan sor 

 

Lebin sırrın gelip güftâra benden özgeden sorma  

Bu pinhân nükteni bir vâkıf-ı esrâr olandan sor 

 

Gözü yaşlıların hâlin ne bilsin merdüm-i gâfil  

Kevâkib seyrini şeb-tâ-seher bîdâr olandan sor 

 

Habersiz olma fettân gözlerin cevrin çekenlerden  

Habersiz mestler bî-dâdını hüşyâr olandan sor 

 

Gamından şem' tek yandım sabâdan sorma ahvâlim  

Bu ahvâli şeb-i hicrân benimle yâr olandan sor 

 

Harâb-ı câm-ı aşkım nergis-i mestin bilir hâlim  
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Harâbât ehlinin ahvâlini hammâr olandan sor 

 

Muhabbet lezzetinden bî-haberdir zâhid-i gâfil  

Fuzûlî aşk zevkin zevk-i aşkı var olandan sor 

 

Manzum Eserleri: 

Türkçe Divan. Şairin sanat anlayışını da yansıtan mensur mukaddime'den sonra 

divan, bir bahar tasviriyle başlayan Tevhid Kasidesi ile devam eder. Naat 

alanının şaheseri olan Su Kasidesi bu divanın Naat'lar bölümündedir. Fuzulinin 

en önemli eseri olan bu divan edebiyatımızın da şaheserlerindendir. İçinde 40 

kaside, 302 gazel, 1 müstezad, 1 terkib-i bend, 3 terci-i bend, 2 müseddes, 3 

muhammes, 2 tahmis, 3 murabba, 42 kıt'a ve 72 rubai yer almaktadır. En eski 

yazma nüshası 1571 tarihlidir (Üniversite Kitaplığı T.Y. 5465). 

Farsça Divan. 49 kaside, 410 gazel, 1 terkib-i bend, 1 murabba, 1 müseddes, 46 

kıt'a 105 rubai'den oluşan divanın en eski yazma nüshası, şair hayatta iken 1552 

yılında Bağdat'ta yazılmış olup, daha sonraki tarihleri taşıyan yazma nüshaları 

vardır. Birkaç defa basılan Farsça divanın tercümeleri de yayımlanmıştır. 

Arapça Şiirler. Arapça Divanı elde bulunmayan Fuzûlî'nin 11 kaside ile eksik bir 

kaside olduğu anlaşılan bir kıt'ası bulunmaktadır. Tek yazma olan bu nüsha 

Leningrad Asya Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. H.997 tarihini taşıyan 

Fuzûlî Külliyatı içinde 189-199 yaprakları arasında bulunmaktadır. 

Leylâ ve Mecnûn. Dünya edebiyatının şaheserlerinden olan bu manzum eser, 

mesnevi tarzında yazılmış 3096 beyitten oluşur. Aslı bir Arap halk hikâyesi 

olmakla beraber Fuzuli'den önce Genceli Nizami tarafından Farsca mesnevi 

tarzında yazılmıştı. Ayrıca Ali Şir Nevai tarafından Türkçe'si de yazılmış olmakla 

beraber, Fuzuli'nin bundan haberi olmadığı, bu kasidenin kendisinden önce 

Türkçesinin yazılmadığını zannederek bu işe başladığı anlaşılmaktadır. Ancak bu 

gün bu eserin adı artık Fuzuli ile beraber hatırlanmakta ve anılmaktadır. 

Beng ü Bade. Esrar ile şarabın arasında hayali bir çekişmeyi dile getiren bu 

Türkçe mesnevisi 444 beyitten oluşur. Şah İsmail'e ithaf edilen eser, birçok defa 

basılmıştır. 

Sâkînâme. Bir adı da Heft Câm olan bu Farsça eser, 327 beyitlik bir mesnevidir. 

Tasavvufî niteliktedir. 
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Hadîs-i Erba'în (kırk hadîs) Tercümesi. Câmi'nin Tercüme-i Hadis-i Erbain isimli 

eserinin manzum Türkçe tercümesidir. 

Enîs-ül Kalb: Zarif bir duygu ve tefekkür şiiri olan bu Farsca kaside 134 beytdir. 

 

Mensur Eserler: 

Hadikatü's-süedâ. Kerbelâ olayını anlatan bu eser, gene Fuzuli'nin 

şaheserlerindendir. Pek çok yazma nüshası vardır. 

Türkçe Mektuplar. Fuzûlî'nin günümüze ulaşan beş mektubunun en ünlüsü 

Şikâyetname adı ile bilinen Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi'ye yazılanıdır. 

Diğerleri Musul Mirlivası Ahmed Bey'e, Bağdat Valisi Ayas Paşa'ya, Kadı 

Alâüddin'e ve Kanuni'nin oğlu şehzade Bayezid'e yazılmıştır. 

Rind ü Zâhid. Yer yer şiirlerle süslenmiş olan bu eser Farsça'dır. Bir rind ile bir 

zahid arasında geçen karşılıklı konuşmalarla şeriat - tarikat karşılaştırması 

yapılmaktadır. 

Sıhhat u Maraz. Hüsn-ü Aşk ve Ruhname gibi isimlerle de anılan bu eser Farsça 

yazılmıştır. Çeşitli yazma nüshaları vardır. Sofiyane bir risaledir ve Fuzuli'nin tıb 

alanındaki bilgisinin derinliğini de yansıtmaktadır. 

Risale-i Muamma. Manzum bilmeceler ihtiva eden bu küçük risale Farsça'dır. 

Matla'u'l-itikad fî Ma'rifeti'l-mebde ve'l-Meâd. Kelâm ilmine ait, Arapça olan 

bu eserin tek yazma nüshası Leningrad, Asya Müzesi Kütüphânesi'ndeki külliyat 

içinde bulunmaktadır. 

 

Sonuç: 

Fuzuli bir kalem zirvesidir; 500 yıldır aşılamamış ve muhtemelen aşılamayacak 

bir zirve. Onu anlayamayanların, onunla veya onsuz edebiyatımıza dil uzatmaya 

kalkışanların cehalet veya art niyetten başka ne gerekçeleri olabilir ki? 

* 
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Grigory Petrov 

 

 

Beyaz Zambaklar Memleketinde  
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Grigory Petrov 1868 - 1925 yılları arasında yaşamış bir Rus yazarıdır. Lev 

Tolstoy, Anton Çehov ve Maksim Gorki kadar ünlü olmasa da onların çağdaşıdır. 

Bunlarla beraber dönemin önde gelen diğer Rus yazarlarıyla ve Anatole France 

ve Knut Hamsun gibi Avrupalı yazarlarla da bağlantısı ve dostluklarıolmuştur. 

Yoksul bir aileden gelen Petrov, ilâhiyat eğitimi görür ve rahip olarak hayata 

atılır. Vaazları ve çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan makaleleriyle kısa 

sürede isim yapar, ün kazanır. Toplumun her kesiminden, saraylarda yaşayan 

asillerden en fakir işçi ve köylülere kadar uzayan geniş bir hayranlar topluluğu 

vardır. Ancak, saray ve kilise mensuplarının halkla ilgilenmeleri, onların 

ihtiyaçlarına eğilmeleri, onların eğitim seviyelerini yükseltmeleri gerektiği; kendi 

kapalı ortamlarından çıkıp toplumsal konulara ve problemlere çözüm üretmek 

zorunda oldukları yolunda görüşler öne sürmektedir. Sarayı hak ve adalete 

çağıran, kiliseyi kutsal kitaba dönmeye davet eden bu görüşler ülke yönetiminin 

de, kilise çevrelerinin de hoşuna gitmez ve bu iki kesimden aldığı tepkiler 

rahiplik mesleğinden ayrılmasına yol açar.  

Nimetlerin insanlar arasında hakça paylaşılmasını, kimsenin kimseye 

zulmetmemesini, emeğin hakkının verilmesini savunuyor, sömürünün ve 

haksızlığın her türlüsüne karşı çıkıyordu. İnsanların biri birinin haklarına saygı 

göstermesiyle ve el birliğiyle çalışarak yeryüzünün cennete çevrilebileceğini 

söylüyordu. 

Başlangıçta bu fikirler Bolşevikler tarafından da beğenildi ve kendi görüşleriyle 

örtüşen yönleri öne çıkarılarak desteklendi. Ancak görüşler arasındaki benzerlik 

ve uyuşum yüzeyseldi ve temelde önemli farklar vardı. O, geniş halk kitlelerinin 

eğitilmesini, uyandırılmasını istiyor, ülke yönetiminde söz sahibi olmasını 

savunuyor; ama birilerinin halkın ezilmişliğini güce çevirerek ülke yönetimini ele 

geçirmesine yol açacak görüş ve faaliyetleri onaylamıyordu. Ötekiler de, onun 

geniş halk kitleleri üzerindeki etkisini kullanarak amaçlarına hizmet etmesini 

bekliyor; ama halkın her şeyi açık seçik anlayıp öğrenmesini istemiyorlardı. 

Sonuçta Bolşeviklerle de arası açıldı. Uzun zamandır çatırdayan çarlık yönetimi 

alttan gelen sarsıntı ve darbelere dayanamayıp çökünce yerini önce korkunç bir 

kaos, sonra öncekinden çok daha ağır ve ezici bir dikta yönetimi almıştı. Eskiden 

kalan ne varsa devriliyordu. Adına "dev(i)rim" denilen bu süreç milyonlarca 

hayata, hesaba gelmez yıkıma mal olmuştu. Askerler komutanlarına, işçiler 

ustalarına ve patronlarına, öğrenciler öğretmenlerine, köylüler memurlara, 
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memurlar âmirlerine isyan etmişti; öldürüyor, yakıyor, yıkıyor, yokediyor ve 

yağmalıyorlardı. 

Petrov da bu kargaşadan nasibini aldı, önce çocuklarıyla beraber ailesini ve 

yakınlarını kaybetti. Kendisi de arananlar listesindeydi. 1920'de bir göçmen 

vapuruna binerek ülkesini terketti. Bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra başka bir 

göçmen vapuruyla Avrupa'ya geçti, Trieste'ye indi. Sırplar onu tanıdılar ve 

Üniversitede profesörlük görevi verdiler. Burada uygun bir ortam bulan Petrov, 

idealini gerçekleştirme mücadelesine ölünceye kadar devam etti; bir yandan 

dersleri ve kitapları, bir yandan verdiği konferans ve seminerlerle insanlara 

yeryüzünü cennete çevirme gücüne sahip olduklarını anlatmaya ve bunun yol ve 

yöntemlerini öğretmeye devam etti. 

Eser 

"Beyaz Zambaklar Memleketinde", Grigory Petrov'un Finlandiya'ya yaptığı 

seyahatler sonucunda yayınlanan makalelerin derlenmesiyle oluşturulmuş bir 

kitap. Finlilerin gerçekleştirmeyi başardığı atılım ve dönüşüm, onun idealinin bir 

ütopya değil, ne kadar zor da olsa uygulanabilir bir proje olduğunu kanıtlıyordu. 

Finliler barışsever bir milletti. Bazı araştırmacıların tesbitlerine göre ataları, 

başka milletleri rahatsız etmemek ve onlardan rahatsız olmamak için bu ıssız ve 

verimsiz toprakları seçmiş, vatan edinmişlerdi. Ama bu "millî uzlet" onlara 

pahalıya mal olmuştu. Bir yandan, diğer milletlerle ilişkilerinin zayıflığı, bilimsel 

ve teknolojik gelişmelerden ve bunların sağladığı imkânlardan habersiz 

kalmalarına yol açmıştı. Diğer yandan Dünya eskisi gibi kalmamış, iklimlerinin 

sert, topraklarının verimsiz ve  bakımsız  olması,  en  yakın  komşuları olan 

İsveçlilerin bir gün gelip buraları işgal edivermesine engel olamamıştı. 

Sonuçta Finlandiya uzun yıllar boyunca İsveç'in sömürgesi durumunda kaldı. 

Yazar, kitabında bu durumu şöyle anlatıyor: 

Bütün hükümet ve idare kuvveti, ticaret ve fabrikalar, 

okullar ve hattâ kiliseler İsveçlilerin elinde idi. Bütün 

idare memurları, hâkimler, subaylar, papazlar ve 

öğretmenler hep İsveçliler arasından seçilirdi. İsveçliler 

kendilerini medeniyetçe yüksek gördüklerinden, Finleri 

madün bir ırkın mensubu sayarlar ve onlara karşı daima 

o suretle muamelede bulunurlardı. 
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19.uncu yüzyılın başlarında ülke el değiştirir, İsveç'ten Rusya'ya geçer. Yeni 

"efendi" burayı İsveç gibi yönetmek, yâni burada kendi yönetim kadrosunu 

kurmak yerine, iç işlerinde bağımsız bir ülke statüsü vermeyi seçer. Böylece bu 

ülke, İsveç'le kendi arasında bir tampon görevi üstlenecek, kendisine saldırmak 

isteyenler önce bu ülkeyle uğraşmak zorunda kalacaktır. Bu politika Finlilerin de 

işine yarar, kendi iç işlerinin idaresinde egemenlik kazanmakla, uygun bir kültür 

oluşturmaya ve bunu geliştirmeye fırsat bulurlar. 

İşte bu kitap, bu kültür oluşturma ve geliştirme sürecinin hikâyesi. Burada, bazı 

kulaklara pek hoş gelen bir kültür "devrimi" değil, seferberliği sözkonusu. 

Kitap, "Tarihten İbret" bölümüyle başlıyor. Yazar burada duvarlarında uzun ve 

derin çatlaklar meydana gelen bir binayı anlatıyor. Bina çok eskidir ve tarihî 

değeri vardır. Temellerde yapılan incelemeler gösteriyor ki: bina yapılırken, 

zemin yeterince sağlam olmadığından, önce yere dev ağaç kazıklar çakılmış,  taş 

temeller bunların üzerine yerleştirilmiştir. 

Zamanla ahşap alt temel çürümeye başlayınca üzerindeki yükü taşıyamaz olmuş 

ve duvar taşlarındaki kaymalar çatlaklara sebep olmuş. Bu anlaşılınca, temeller 

küçük parçalar halinde açılıp çürük ahşap kazıklar çıkarılmış ve yerlerine sağlam 

taş bloklar yerleştirilerek bina yıkılmaktan kurtarılmış. 

Yazar bu binanın durumunu, Devletlerin tarihi ve milletlerin hayatına 

benzetiyor.  

"Devlet düzeninin eski temelleri, milletleri idare etmenin 

eski şekilleri, o zamanlar için yeterli olsa da, zamanla 

zayıf ve yetersiz kalabilir"  

diyor ve şöyle devam ediyor:  

“Gün geçtikçe insan nesilleri daima değişiyor; 

yenileşiyor. Her nesil kendisiyle birlikte yeni fikirler, yeni 

istekler getiriyor. Yeni nesillere artık eskimiş, hakikaten 

zamanı geçmiş idare usulleri zorla tatbik edilemez. Yeni 

nesiller için daha yeni, daha âdil, daha sağlam temellere 

dayanan idare usullerinin tatbiki gereklidir. Aklı başında 

idare adamlarına malik olan memleketlerde artık bu iş 

böyle yapılmaktadır. Bu memleketlerde sarsıntılara ve 
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yıkıntılara meydan vermeden halkın idaresi için daha 

düzgün daha uygun usullere başvurulmaktadır. 

Diğer bazı memleketlerde ise, hükümet adamları halk 

idaresinin ve halk terbiyesinin düzeltilmesinin gerekli 

olduğunu anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar. 

Devlet binasının duvarları harap oluyor; ötesinde 

berisinde çatlaklar peyda oluyor. Fakat gittikçe 

derinleşen ve genişleyen bu çatlaklara önem verilmiyor" 

Elbette bu, ülke yönetimini çocukların istek ve heveslerine göre düzenlemek 

anlamına gelmiyor. Buradaki vurgu halk'a rağmen, halk'ın istek ve tercihlerine 

rağmen ülkeyi tarihin derinliklerinde kalmış bir takım çağdışı, toplum dışı, 

akıldışı, hak ve adalet dışı fikir ve görüşlerle yönetmek; yönetici konumunda 

kalabilmek adına, halkın ihtiyaç ve tercihlerine de, dünyada olup bitenlere de, 

yaşanan gelişmelere de kendisini tamamen kapatarak; bütün bunlara, 

uzlaşmanın hiçbir türlüsüne yanaşmadan sıkı sıkıya bağlı kalma gafletinde ayak 

direyenleredir. 

Öte yandan bu görüşler yazarın çok sevdiği ülkesinden kaçmak zorunda kalışının 

da sebebini yansıtmaktadır. Gördüğü her eskiye, daha doğrusu her eski 

gördüğüne balta ve kazmalarla saldıran enkaz çapulcusu dev(i)rimcilik 

anlayışında ıslah, düzeltme, onarma, kurtarma gibi kavramlara yer yoktur 

çünkü. 

"Kahramanlar ve Millet" konusunu ele aldığı ikinci bölüme yazar şu soruyla 

başlıyor: 

"Milletlerin tarihi kimlerin eliyle meydana gelir? Devletin 

ve bütün insanlığın hayatındaki en büyük olaylar kimler 

tarafından sevk ve idare edilir? Ayrı ayrı fertler 

tarafından mı? Yani bazı büyük adamlar, kahramanlar 

tarafından mı? Yoksa bütün millet fertlerinin gayreti ve 

halkın ruhunun gelişmesi sayesinde mi?" 

İngiliz yazar Carlyle "Millet cansız bir kil tabakasından ibarettir; bir san'atkârın 

eline geçmiyecek olursa, ebediyen şekilsiz ve hareketsiz kalacaktır." diyor ve 

ülkelerinin tarihinde kilit roller üstlenmiş, bir bakıma tarihin akışını değiştirmiş 

büyük adamlar, yâni kahramanlardan örnekler vererek tezini isbatlıyor. Lev 

Tolstoy ise bunun tamamiyle aksini savunuyor ve diyor ki: "Hayata yön veren, 
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olayların yönünü çizen ve bunların karakter ve rengini veren tek başına insanlar 

değildir, halk kütlesinin kendisidir." 

Petrov, bu iki zıt görüşü ustalıkla kaynaştırarak reddedilemeyecek bir senteze 

ulaşıyor: 

"Bir millet büyüklük ve kahramanlık unsurlarına malikse, 

ondan şimşekler doğar; milletin arasından kahramanlar 

çıkar. Eğer halk kütlesi soğuk ve nemli bir duman 

yığıntısından ibaretse, hiçbir kuvvet ondan şimşek 

çıkaramaz. ... Kahraman, halkı heyecanlandırır ve 

alevlendirir. Fakat onu milletinden aldığı ateş ve 

heyecanla yakar" 

Tarihten bu görüşü ispatlayan örnekler verdikten sonra şunları söylüyor: 

"Her millet, idare makinasının başına ya akıllı ve kudretli 

veya önemsiz ve sönük kişileri geçirir. Bunlardan birinin 

iş başına gelmesi milletin mânevi seviyesine ve haline 

bağlıdır. 

... Millette toplanmış iyi bir şey var mı, yok mu? Veyahut 

toplanıyor mu? Milletin aklı, milletin iradesi, milletin 

vicdanı gelişiyor mu, yoksa çürüyor, zehirleniyor mu? 

Aşağı ve hattâ sefil bir hayat içinde mahvolup gidiyor 

mu? ... Burada her birimizin hayatının karakteri ve 

çalışma tarzımız, inceleniyor. Biz kendi memleketimizde 

ne yapıyoruz? Milletimizin mukadderatında nasıl bir rol 

oynuyoruz?" 

Arkasından şu can yakıcı soru geliyor: 

Memleket içindeki çalışmalarımız hangi nevidendir? 

Yapıcılığa mı, yoksa yıkıcılığa mı yönelmiştir? 

Bütün bunlardan çıkan kesin sonuç şudur: 

"Memleketin refah ve esenliği ve milletin haysiyet ve 

şerefi ahalinin irâdesine bağlıdır" 
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Yazar daha sonra Finlandiya'nın tarihinden başlıyarak Avrupa'nın en yaşanmaz 

ülkesiyken en medeni ülkesi hâline gelişinin hikâyesini; bu inanılması güç 

başarının mimarları, ustaları ve işçilerinin görüşlerini ve yaptıkları çalışmalarla 

anlatıyor. 

İsveç hâkimiyeti zamanında Finlandiya'daki devlet dairelerinin hali, kültür 

seferberliğinin önderlerinden Snelman'ın ağzından şöyle anlatılıyor: 

"İsveç hükümeti de birçok hükümetlerin yaptığı hatayı 

tekrar ediyordu. En muktedir memurlarını merkezde ve 

dâhildeki iyi ve önemli mevkilere tayin ediyor; uzaklara 

ve taşralara ise memur sınıfının artıklarını ve "elek altı" 

unsurlarını gönderiyordu. 

Her millette olduğu gibi İsveç'te de, bazı kibar ve zengin 

ailelerden arsız, tembel, istidatsız, yaramaz, aptal, 

sarhoş ve ahlâkça bozulmuş gençler yetişiyordu. Bütün 

okullardan kovulmuş, hiçbir memuriyete kabul 

edilmemiş, tecim evlerinde bir yer bulamamış, kendi 

başına bir iş tutamamış, esasen çalışmak da istemeyen 

bu gençler, bir müddet de ailenin parasını pulunu israf 

ettikten sonra Finlandiya'ya memur olarak atanıyordu. 

Bu memurlar çalışmak istemezler ve esasen çalışmasını 

bilmezlerdi. İşlere akılları ermiyordu. Görevlerine karşı 

ne kadar ihmalci iseler, ahaliye karşı da, o kadar cakalı 

ve çalımlı idiler. Vazife başına geç gelirler, erken 

giderlerdi. Vazife saatlerinde kahve ve sigara içerler, 

gazete okurlar veyahut dostlarıyla konuşurlar veya 

tartışırlardı. 

Bir iş için kendilerine başvuranları saatlerce bekletirler. 

Kaba saba odacılar halka: 

- Müdür Bey meşguldür. Toplantı var; bekleyiniz! diye 

bağırırlardı. Halk bekler bekler, dağılırdı. Beklemeye 

katlananlar, nihayet, gözleri uykusuzluktan kızarmış, 

aptal suratlı, fakat tüylerini kabartmış hindi gibi mağrur 

kalem reisinin huzuruna kabul olunurlar. Bunlara 
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başvuranlar, isteklerini anlatmağa başlarken müdür 

sözünü keserek: 

-Bu gün meşgulüm. Yarın geliniz! derdi. 

-Fakat rica ederim, ben taşradan geldim.. , 

-Eh, yarın dedik ya! Anlamıyor musun?. 

-Fakat benim param yok; fazla bekleyemem! 

-Size yarın dedik!.., haydi dışarı!... 

Bundan sonra memur efendi, bürodan çıkar. Bir eğlence 

yerine gider. Pahalı şaraplar dere gibi akmağa başlar. 

Etrafına bir sürü asalak toplanır. Fakat böyle bir hayat 

yaşamak için çok para lâzımdır. İşte bu sebepten önemli 

devlet ve hükümet meseleleri bu batakhanelerde 

halledilirdi. Bunların hikâyesini dinleyen ciddi adamları 

dehşet istilâ ederdi. Kendi aralarında fısıldaşırlardı: 

-Canım, bu böyle neye benziyor? Bu adamı buraya nasıl 

göndermişler? Bu hal, hep böyle devam edecek mi? 

Ahali, ağlıyor, inliyor; şikâyet ediyor; kızıyor, nefret 

ediyor ve şöyle diyordu: 

-Mademki hükümet memurları böyle yapıyorlar, niçin 

biz de ele geçen fırsatları kaçıralım? 

Bilir misiniz, kanunsuzluğun büyük öğretmenleri 

kimlerdir? Bunlar bizzat memurlardır. Kanunu tatbikle 

mükellef olanlardır. Ahaliye kanunlara baş eğmemenin 

yollarını ve çarelerini memurlar öğretirler. 

İsveçliler zamanında, küçük Fin ordusunun durumu da sivil dairelerden pek 

farklı değildir. Bu konu da gene Snelman'ın ağzından şöyle anlatılıyor: 

(O zamanlar) Erat Finlilerden ibaret, Başkumandanlık, 

Genel Kurmay ve kumanda heyeti, kısacası subaylar 

İsveçlilerdi. İsveçlilerin askerlik kudreti, aristokratların 

elindedir. Memlekette âdeta askerler sülâlesinden 

gelme ayrı bir halk sınıfı, bir kast meydana gelmiştir. Bu 

sınıfa mensup olanlar, memurlara, tüccarlara ve bütün 
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münevverlere yüksekten bakarlar. Millet fertleri, yani 

erler, şiddetli bir disipline tabi tutulur. 

Subaylar, görev zamanında talimler, resmigeçitler ve 

kışla hayatından başka, hiçbir şeyle ilgilenmiyorlardı. 

Görev dışı zamanlarını ise, içki içmek, iskambil oynamak 

veyahut dansetmekle geçirirlerdi. Çoğunun okuması 

yazması azdı. Okuldan çıktıktan sonra kitap okumakla 

meşgul olmazlardı. İçtimaî ve millî ülküleri yoktu. Yalnız 

gururla kılıçlarını şakırdatmasını bilirlerdi. Bundan başka 

paralarını israf ederler, daima şık üniforma ile 

gezerlerdi. Salonlarda ustalıkla dans ederlerdi. Birçoğu 

da içkiye veyahut kâğıt oyunlarına düşkündü. Erlere 

karşı kaba muameleler yaparlar, hattâ zalimcesine 

hareket ederlerdi. Subaylar, erlere "kışla öküzleri" derler 

ve onlara hakaret gözü ile bakarlardı. 

Şimdiye kadar halk arasında «Kışla» kelimesi hakaretle 

karşılanmıştır. Eskiden bir yerde bir kabalık ve karışıklık 

oldumu: 

-Efendiler, kışlada mısınız? 

-Burada kışla kokusu var. 

-Zavallıyı kışla bozmuş...    gibi sözler söylerlerdi. 

Finlandiya'da İsveç egemenliği zamanında halk arasında 

şu sözler birer atalar sözü sırasına geçmişti: 

-İsveçli gibi sarhoş! 

-İsveçli gibi sövüyor! 

İsveçliler zamanında askerler çok defa sarhoş gezerler 

ve yakası açılmadık küfürler savururlardı. Erler biri birine 

söver, subaylar biri birlerine söver, generaller de biri 

birlerine söverdi. Kızdıkları zaman söverler, birbirlerini 

severken ve okşarken söverlerdi. Bu küfürlerin hepsi çok 

çirkindi. Hiç sıkılmadan anaya, babaya, hattâ 

mukaddesata karşı en ağır küfürleri yağdırırlardı. 
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 Finlandiya'nın kültür seferberliği öncesindeki perişanlığı İsveç etkilerinden 

ibaret değildir: 

(Napolyon Rusya seferinden yenilgiyle dönüp bir de 

İngilizlere yenilince) Napolyon'un harplerinden usanmış 

olan Avrupa milletleri, bu sonuca sevindiler. İngiltere'nin 

kudretine hayran oldular. Onlar da İngilizleri taklit 

etmek istediler. İngilizlerin her şeyi artık moda oldu. 

Fakat küçük çocukların ve kemale ermemiş gençlerin 

yetişkinleri taklit ederken ekseriya bunların fena 

cihetlerini ve kusurlu taraflarını almaları ve meselâ 

tütün ve içki içmeğe başlamaları, kalın sesle ve kaba 

sözlerle konuşmaları kabilinden olarak, henüz kültürce 

yeni olan ve medeniyetçe henüz gelişmemiş olan 

milletler de İngiliz hayatını gülünç ve hatta zararlı 

taraflarını almağa başladılar; İngiliz hayatının fena birer 

kopyacısı oldular. 

Zenginler ve hali vakti yerinde olanlar at yarışları için 

İngilizler gibi külliyetli para sarf etmeğe, soda ile viski 

içmeğe, İngiliz modasına göre giyinmeğe, tıraş olmağa 

ve saç taramağa başladılar, Gençlik kendini İngiliz 

sporlarına ve bunların en kabası olan Futbola kaptırdı. 

Tahsillerini henüz bitirmemiş Avrupa gençleri arasında 

futbol âdeta bir din oldu Bütün memleketlerin binlerce 

zengin evlâtları bunu bir ibadet şekline soktular. Bundan 

zevk alanlar futbolu bir bilim, bir san'at gibi görmeye ve 

göstermeye başladılar. 

Sokaktaki halkı heyecanlandırmakla geçinen, kafaları 

boş ve cahil bazı gazeteciler de gençliğin bu 

düşkünlüğünü yakalayarak onu istismar etmeğe 

başladılar, futbol için ayrıca sütunlar açarak "sığır 

bacağı gibi" kuvvetli bacakların meziyetlerinden uzun 

uzadıya bahsetmeğe başladılar. 

Snelman'ın zamanında Finlandiya'da da ayni hal vaki 

olmuştu. O zaman Fin gençleri ciddi fikir çalışmalarına 
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henüz alışmamışlardı. Ciddi sayılabilecek fikrî alâkaları 

yoktu. ... Kafaları boş ve fikren tembel olan Fin gençleri 

kendilerini artık büsbütün futbola vermişlerdi. Manevi 

bir salgın gibi futbol bütün şehir gençliğini sarmış, 

büyücek köylere de sokulmağa başlamıştı. 

"Manda bacağı gibi sağlam bacak", zamanın bir 

öğünme nişanesi olmuştu" 

Bütün bu problemler aşılabilir mi? Aşılabilirse bu iş kuru lâfla başarılabilir mi? 

Bu sorulara cevap verebilmek için bu kitabı okumak lâzım. Don Kişot, Robinson 

Krüzo ve Gulliver için Grigory Petrov'un yaklaşım ve yorumlarını görüp anlamak 

lâzım. Reçel Kralı Yarvinen'in, Yumurta Kralı Gulbe'nin, önceleri Haydutken 

Buğday Kralı olan Karokep'in, Ayakkabı Kralı Okunen'in, Satılmış Yazar'ın ve 

Fedakâr Doktorun hikâyelerini iyi okuyup doğru anlamak lâzım. Tabii, devlet 

dairelerinin, kışlaların, hattâ evlerin nasıl birer okul haline gelip ülkenin 

tamamının bir halk üniversitesine nasıl dönüştüğünü de. 

Her şeye rağmen şöyle bir bakıp burun da kıvırabilir, "Hadi canım sen de; 

bunların hiçbiri uygulanabilir nitelikte değil. Kendi özel şartları içinde gelişmiş, 

üzerinden yüz elli yıldan fazla zaman geçmiş bir başarıyı bu günlere taşımak 

olacak iş mi?" diyebilirsiniz. Böyle bir sonuç pek de şaşırtıcı olmaz. Bazı 

belediyelerimizde inanılmaz bir inanç ve özveriyle yürütülen ve başarıları akıl 

almaz bir sessizlikle örtülen Meslek Edindirme Kurslarına da burun kıvıranlar 

var. Halk eğitimi de dâhil, hizmetin her türlüsünü "seçim yatırımı" diye gören ve 

göstermeye çalışan inkârcı bir zihniyetin kendini hâlâ iktidar adayı görebildiği bir 

ülkede yaşıyoruz ne de olsa. 

Kitap Türkiye'de ilk defa 1928 yılında eski harflerle basılmış. Ali Haydar Taner'in 

yaptığı bu tercüme defalarca tekrar yayınlanmış. Buradaki alıntılar 1946 yılında 

yapılan altıncı baskısından yapıldı. Daha sonraki baskıların önemli bir kısmı bu ilk 

tercümenin sadeleştirilmesi, güncel dile uyarlanması şeklinde. Bu arada kitabın 

adı da sadeleştirme işlemine tabi tutulmuş: çoğunda "Memleket" yerine "ülke", 

bazısında da "beyaz" yerine "ak" demek daha uygun bulunmuş.  

* 
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Âbide, yalnız anmak, anılmak mı demek? Birkaç ton taş ve metali toprağa 

yığmak ya da çakmak mı demek âbide? Yoksa sonsuzlaşmayı, sonsuza kadar 

unutulmamayı hakeden mi demek? Anıtlaştırılmaya değer görülmesi gereken 

eser mi, müessir mi? Her fâni müessir de gerçekte birer eser değil mi? 

Halk adamlarının sohbetlerinden eski bestelerdeki uğultuları duyan, 

güreşen, 

Boğaziçinde yüzme yarışı kazanan, Çatalca'da Veliefendi'de adım atlayan, 

Kur'anı, "Mütenebbi" yi, "İbnülfarız"ı ezbere bilen, 

Hersek Müftüsü Fehmi Hoca ile "İlm-i Ensab" ı konuşan, 

Cemal Kutay'la Boileau, Hugo, Rousseau, Zola, Goethe sohbetleri yapan, 

Dağıstanlı Hâlis Hoca ile "Kitab-ul Kâmil"i hasbıhal eden, 

Musa Kâzım Hoca ile Bedrettin'in "Varidat"ını okuyan, 

Mesnevî'nin yedinci cildindeki dilin, diğerlerinden 2 yüzyıl genç olduğunu, iki 

ekmekten hangisinin taze olduğunu bilme kolaylığıyla bilen, Aruzun 

orkestrasyonunu yapan ve Neyzen Tevfik'den ney dersi alıp nısfiye ufleyen bir 

adam. 

Bir veteriner. Sıradan değil, batı kaynaklı biyoloji terimlerine kendi dilinde 

sağlam karşılıklar üretebilen yetkin bir dil bilimci özelliğinde bir tıp adamı. 

Aynı dili konuşanların bile kolayca anlayarak okuyamadığı, uzmanların bile 

çözümlemekte zorlandığı nice batılı şâir, yazar ve fikir adamınının eserlerini, bir 

yandan etrafındakilere okurken bir yandan hem tercüme edecek, hem de doğru 

ve yetkin bir şekilde yorumlayabilecek kadar batı dil ve kültürlerine hâkim; bu 

kültürlerin iyi, güzel ve doğru yerlerini arayıp bulabilecek, yeri geldiğinde 

öğebilecek, hatta imrenişini gizlemeyecek kadar hakşinas; ama bu kültürlere ve 

hayat tarzlarına asla tümüyle hayran olmayacak kadar da asil, samimî ve ciddî 

bir aydın. 

Doğu klasiklerini de, Doğu'ya ait bilinen ve çoğu uzmanın bilmediği, unutulmuş 

birçok kaynağı da aynı hâkimiyet, rahatlık ve aynı maharetle tercüme eden, 

güncel dile aktarabilen, şerh edebilen, kendi dil ve kültürüne de son derecede 

hâkim ve hayran bir münevver. 
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Darülfünun'da takdir ettiği bir müderrisin dersinin değiştirilmesi üzerine aynı 

okuldaki görevinden ayrılan bir müderris; sevdiği bir mesai arkadaşının 

haksızlığa uğraması üzerine memuriyetten istifa eden bir devlet memuru. 

Masasız yazamayan, ömrünün son deminde kendine ait bir yazı masası olduğu 

için sevinen bir çocuk. 

Sebil-ür Reşad mecmuasının klişesini Salâhaddin Eyyubînin kılıcı gibi kemerine 

takarak İstiklâl Savaşına koşan ve bu kutsal savaşta aynı maharet ve başarıyla 

kullanan gerçek bir mücahid. 

Dostlarına daha yakın olabilmek için, ağır mâlî külfetlere katlanarak defalarca ev 

değiştiren bir dost ve dostluk meftunu. 

Rahat etmek için gittiği Mısır'da, rahat etmek hakkında en ufak bir fikri olmadığı 

için bir türlü rahat edemiyen bir gönüllü sürgün. 

Bir şâir. Aruz'u yenebilen şâir. Milletinin İstiklâl Marşını yazabilecek kadar büyük 

bir şâir. 

Şiirin şiir olduğu bir zamanda şâir olmuş bir şâir. Şâir olmakla kalmamış, şiirin 

tahtına kadar yükselip oturmuş, giderken de o tahtı birlikte götürmüş bir şâir. 

Milletine ithaf ettiği şiir için öngürülmüş bedeli kabul etmeye de, onlarcasını 

ortaya koyabilecek gücü varken bir tekiyle yetindiği şiir kitabına almaya da 

utanan bir şâir. 

Gerçek bir dostunun O, bu beyittir dediği: 

Ruhumun senden ilâhi, budur en son emeli:  

Değmesin mâ'bedimin göğsüne nâmahrem eli!  

beytiyle kendini ve asil milletini özetleyen şâir.  

Zulmü alkışlayamam, zâlimi aslâ sevemem;  

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.  

Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam,  

Hele hak namına haksızlığa asla tapamam.  

Doğduğum günden beridir, âşıkım istiklâle,  

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle,  

Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum?  

Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boynum 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,  
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Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 

Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. 

mısralarıyla hem kişiliğini, hem sanatını hem de karakterini en açık ve veciz bir 

biçimde ortaya koyan, hayatıyla da isbatlayan bir şâir. 

Diğerleri olmasa bile, yalnız; 

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,  

Bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor!  

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!  

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?  

"Gömelim gel seni tarihe" desem sığmazsın  

Herc-ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitab  

Seni ancak ebediyetler eder istiab 

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan  

Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;  

Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,  

Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına,  

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;  

Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem;  

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam da yarana...  

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 

mısralarıyla bile başlı başına bir sanat âbidesi. 

Sözüyle özü arasında hiçbir ayrım bulunamayan bir dürüstlük ve tutarlılık 

abidesi. 

Şahsına ve sanatına yapılan eleştirileri, hatta saldırıları niza ve çekişme konusu 

yapmayarak kavgadan uzak duran; mukaddesata dil uzatmaya yeltenenlere hak 

ve hakikat kamçısını uzatmakta tereddüt etmediği halde; sanatı takdir etmekten 

de geri durmayan ve böyle bir şâir'e cevaben yazdığı şiirleri, kitabının o şâirin 

ölümünden sonraki baskılarına almayan bir barış abidesi. 

Kendinin yarı yaşındaki bir çocuğun şiirini dinleyip "siz benden güzel 

yazıyorsunuz" diyebilen; 
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Rahmetle anılmaktadır amma ebediyet;  

Sessiz yaşadım, kim beni nerden bilecektir! 

demekle yetinmeyip, sessizliği bir hayat düsturu olarak benimseyen; kendini ve 

hayatını bu düsturla bütünleştiren, özdeşleştiren; yazdığı şiirleri kendisine 

beğendirmeye kimsenin güç yetiremediği; bir tevazu abidesi. 

Bekayı hak tanıyan sa'yi vazife bilir;  

Çalış çalış ki, beka sa'y olursa hak edilir 

beytiyle de, bütünleşmiş bir çalışkanlık âbidesi. 

"Kur'anı tercüme etmek için insanın ya çok âlim, ya da çok câhil olması lâzım" 

diyen bir şuur abidesi. 

Ezan okuyan bir sese hayranlığını, o sesin sahibinin her mevlûde gidişinde 

okuması için ayrı bir nâ't-ı şerif yazarak ifade eden, ama okunduktan sonra da 

yazdığını yırtan bir sevgi, saygı ve hürmet abidesi. 

Eski bir sınıf arkadaşıyla "birimiz ölünce diğeri ölenin çocuklarına bakacak" 

şeklinde ahitleşen; zaten yaşı ileri olan arkadaşı ölünce çocuklarını kendi 

çocuklarına katmaktatereddüt göstermeyen; bilmeyen herkese bütün çocukları 

öz kardeş zannettirecek kadar onlara babalık eden bir merhamet, sadakat, 

şefkat ve fedakârlık abidesi. 

Kar ve tipinin şehir hayatını felç ettiği, sütçülerin, ekmekçilerin bile sokağa 

çıkamadığı bir günde, bütün bir gün yürüyerek söz verdiği yere bıyığı donmuş 

bir hâlde ulaşan bir ahde vefa abidesi. 

Sıradan insanlardan prenslere kadar, her sevdiği insanı tek bir sebeple, insan 

olduğu için seven; kalbine, fakirin giyinmeden, zenginin de soyunarak, ikisi de 

çıplak olmak şartıyla girebildiği; oraya dünyaya ait bir tek zerrenin girmesine izin 

vermemeyi başarmış bir sevgi ve muhabbet abidesi. 

Ben de bilmem ne sabahıydı çıkıp lânemden,  

Dâneçîn olmak için sa'yi sefilânemden,  

Dağa koştum, çöle koştum, tepelerden indim. 

mısralarıyla dile getirdiği gibi; nafaka peşinde 16 saat didinmek üzere çıktığı 

evine; biribirine zıt ve uzak yönlerdeki, memuriyet yaptığı daire, hocalık yaptığı 

mektep, çocuklarına özel dersler verdiği paşa konakları ve malikâneler arasında 

mekik dokumak yüzünden ancak dört gün sonra dönebildiği uzun dönemler 
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yaşadığı halde; geçtiği hiçbir kapının eğilmeğe mecbur edemediği; sarayların 

yüksek tavanları altında asla küçülmeyen, üstünde yalnız gökyüzü duran bir 

başla oturan; terekesi bir avucu bile doldurmayan bir fakr, kanaat ve vakar 

abidesi. 

Dünya hazlarına dağılmayıp kendi kendinde mahpus kalan, aklındaki birikimi 

kalbindeki aşkla kaynatıp iman halinde fışkırtan; onun içindir ki şiirinde 

Süleymaniye şaha kalkıyorsanılan; bu iman sayesinde İstiklâl Marşı'nda kendini 

de aşan iman abidesi. 

Müslüman doğmakla yetinmeyip müslüman olmayı; devr-i saadet'te 

yaşayanlara 14 asır sonra ne kadar benzemek mümkünse o kadar benzemeyi 

başaran bir müslümanlık âbidesi. 

Kısacası, hem benzersiz bir kültür, hem de yekpâre bir güzel ahlâk âbidesi. 

Yukarıdaki bilgiler, mısralar ve ifadelerin çoğu bir kitaptan alındı: İlk defa 1939 

yılında basılmış olan; bir Timaş Yayını olarak Ekim 1997'de l.nci baskısı yapılan, 

Mithat Cemal Kuntay'ın yazdığı, Mehmet Âkif isimli kitaptan. Yazar 1885¬1956 

yılları arasında, Mehmet Âkif merhum, 1873-1936 yılları arasında yaşamış ve 

yazar onu 1903 yılında, kendisi 18 yaşındayken tanımış. Böylece, dünya 

hayatının 32 yılını paylaşmışlar. 

Yazar, bu paylaşımı dostluk olarak niteliyor. Bu niteleme üzerinde, aralarındaki 

yaş farkıyla (tanıştıklarında neredeyse yazarın yaşı kadar) başlayan bir kuşku, 

kitap okundukça gelişebilir. Onu anlatan bazı satır aralarında yazarın 

gözyaşlarını neredeyse görür gibi olunca bu kuşku, meraka, hatta hayrete 

dönüşebilir. 

Bir kitabı yazarı değil, konusunu tanımak amacıyla okuyan, bu ve bunlara benzer 

başka duyguların okumayı engelleyebilecek boyutlara ulaşmasına izin 

vermemelidir. 

Bu yazarın gözardı edilemez iki önemli özelliği var. Birincisi: konusunu gözüyle 

görmüş, bir dönem onunla yaşayıp sürekli görüşmüş, onunla birçok uzun 

sohbetlerde bulunmuş biredebiyat adamı, başarılı bir yazar ve şâir olması. 

Bunlar yazarın konusunu gerçekten tanımak imkânına sahip olduğu anlamına 

gelir. İkincisi: ilk satırlardan itibaren okuyucuyu oturduğu yerden alıp 

yaşamadığı bir geçmişe götüren, birkaç fırça darbesiyle tablolar oluşturan bir 

ressam gibi, birkaç cümleyle çizdiği sahnelere alıp oturtuveren, meselâ ilk 
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sayfalardaki okuma salonu anlatımında neredeyse raflardaki kitapların 

kokusunu getiren bir kalem ustalığına sahip olması. 

Bir yazar, konusuyla aynı binada oturmamış olabilir. O binaya hiç girmemiş, 

sadece dışardan görmüş, belki dışardan da değil, karşı binanın penceresinden; 

hattâ kalın ve karanlık perdeler arkasından seyretmiş de olabilir. Yazarın 

konusunu, konunun içinde oturduğu bina ile beraber anlamaya ve anlatmaya 

çalışması olağandır. Ama bina hakkında bazı önyargıları varsa, aradaki karanlık 

perdenin de farkında değilse, gözlemleri ne kadar doğru olsa da, yorumlarında 

fahiş hatalar yapma ihtimali yükselebilir. Konusunu iyi görmüş, iyi incelemiş, 

ama doğru anlamamış olabilir. 

Böyle durumlarda, konu hakkında gerçekleri öğrenmek peşinde olan okuyucu; 

yazarın düşünce ve kanaatlarını ikinci plana bırakıp, mümkün olduğu kadar 

anlatımı bunlardan soyutlamalı; olayları ve kişileri tarafsız gözle okumaya 

çalışmalı ve yorumlama yetkisini yazardan alıp kendisi kullanmalıdır 

Kendi âbidelerimizi bilmeye, tanımaya; ama iyi ve doğru tanımaya ihtiyacımız 

var. Hem de, yeni âbideler için ümidimizin gittikçe kısalıp zayıfladığı şu günlerde, 

her zamankinden daha çok var. Bu kitap, kendi kültürününâbidelerini yakından 

tanımak isteyenlerin okumaları gereken bir kitap. 

Yazara gelince: 

Bu kitap hakkında, konusu yerine yazarını ön plana alan değerlendirmeler 

yapmak da mümkün. Bu sebeple bu yazardan da bahsetmek, doğru anlamaya 

yardımcı olabilir. 

Yazar, görevi hakkı teşrih ve teşhir etmek olan bir vasıta. Kaderin seçtiği bu 

vasıtanın, seçildiği işin ehli olduğunu kanıtlayan bir kalem ustası olduğunda 

kuşku yok. Tıpkı ustalığın, hakk'ı amaçlıyarak kullanılmadıkça kişiliğe değer 

katamıyacağında kuşku olamayacağı gibi. 

Onunla tanışıklığını dostluk la sıfatlandıran yazar, 33 sene boyunca onun 

temizliğinden bir şeyler eksilmesini beklediğini itiraf ediyor. (Sayfa:287). Onunla 

dostluğunu, onun çelik yapısında ufacık bir ibham uyandırmaya adamış 

(Sayfa:209) olduğu halde bunu başaramadığının farkında olmanın ezikliği, sık sık 

ustalığını zorluyor. Gayretinin gerçek sebebinin, övmek ve yüceltmek değil; 

cesametini farkettiği, ama topuğuna bile asla ulaşamayacağını da bildiği bir devi 

anlatarak sevenlerine ulaştırmaya çalışmak gibi dolaylı bir yoldan, onun 
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gölgesinde kendini anlatmak ve kendi ideolojisini yaymak olduğu şüphesini 

uyandırıyor. 

Ömrünü bir derya ile beraber geçirdiği halde tek damlalık bile ıslanmamış 

olmasında anlaşılmayacak bir yan yok. İstememiş. Bunu, üzerinde asırların bile 

iz bırakamıyacağı güneş parlaklığında ve elmas sertliğindeki yalçın bir kayaya, 

saman çöpleriyle çizgiler çizmeye kalkışmasından anlamak hiç de zor değil. 

Onun "kibre düşman" olduğunu açık ve kesin bir şekilde vurgulamaktan kendini 

alamadığı (Sayfa:268) halde; onun, vakar'dan öteye asla geçmediği, anlattığı 

hadiselerde açıkça görüldüğü halde, bu hâli kibir diye nitelendirmekte ve her 

fırsatta tekrarlamakta beis görmüyor. 

Onun hak hedef alınmadıkça, kendisine yapılan çeşitli alan ve tonlardaki 

saldırılar da dâhil olmak üzere, olgunluğundan ve barışçılığından asla taviz 

vermediğini defalarca olaylarla anlatıp şahitlerle isbatladığı halde, kendisinin, 

onunla özellikle din konusunda ve genellikle onun din kaynaklı veya eksenindeki 

düşünceleri etrafında sürekli olarak kavga ettiğini tekrarlayıp duruyor. 

"O, din konusu kendisiyle konuşulmaz sanılırdı, ama ben konuşurdum" 

şeklindeki girişlerle, zaman zaman ve yer yer, karşısında yaptığını iddia ettiği 

konuşmalar aktarıyor. Ama konuşma diliyle değil, yazı diliyle yapıldığı 

üslubundan belli olan bu konuşmaların gerçekliği konusunda kuvvetli şüphelere 

yol açacak şekilde, bunlara aldığı, almış olması gereken cevaplara ya yer 

vermiyor ya da üstünkörü birkaç kelime ile geçiştiriyor. 

Bir ömür boyu süren bu olağanüstü titizlik, direniş ve fedakârlık örneği 

mücadelenin, bu anne sütünde gözle görülür bir yabancı madde arama 

mücadelesinin böylesine bir hüsranla sonuçlandığını görmek bile başlıbaşına bir 

ibret tablosu. 

Bu kitabı henüz okumayan ve okumaya niyetli olanların; yazarın düşünce ve 

kanatlarını ikinci plana bırakıp, anlattığı olayları ve aktardığı bilgileri tarafsız 

gözle okumaya çalışmasında fayda var. Bu gerçekten başarılı portreyi doğru 

okumak için ressamın gözüyle değil, sadece hak ve hakikat gözüyle bakmak 

gerekiyor. Böyle yapmanın, bu insanlık ve güzel ahlâk âbidesini gerçekten iyi 

tanıyıp doğru anlamayı kolaylaştıracağı kesin. 

Yazarın, bu âbidenin eteklerine tutunmaya çalışarak aralara serpiştirdiği, zaman 

zaman da ayrı bölüm başlıkları altında bir bilim adamı edasıyla, hem de didaktik 

bir üslupla, eğitici, aydınlatıcı makamını sahiplenerek aktarmaya kalkıştığı din ve 
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iman konulu görüşleri de bu kitabı okumaya engel olmamalı, olamamalı. Bir 

müesseseye dışından bakan birinin görebileceği kadar görmüş, anlayabilmiş. 

Kaldı ki, onun yeri dışarı da değil, karşı müessesenin içeriden karartılmış puslu 

ve bulanık camlı penceresi. Doğru müessesede bulunanların, bu karşı 

müesseseden de, mensuplarından da, fikirlerinden de, fiillerinden de 

korkmaları, çekinmeleri için de hiçbir sebep yoktur, olamaz. 

Bir iman âbidesinin böyle bir dosta ömür boyu neden ve nasıl katlandığını mı 

merak ediyorsunuz? Onu gerçekten tanıdıktan sonra en kolay cevaplanacak 

soru bu. 

Kendi âbidelerimizi bilmeye, tanımaya; ama iyi ve doğru tanımaya ihtiyacımız 

var. Hem de her zamankinden daha çok var. Bu insanlık âbidesini daha yakından 

tanımak isteyenlerin okumaları gereken bir kitap: 

Mehmet Akif; Mithat Cemal Kuntay Timaş Yayınları. l.Baskı Ekim 1997 

* 
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Hani o bırakıp giderken seni  

Bu öksüz tavrını takmayacaktın?  

Alnına koyarken veda buseni  

Yüzüne bu türlü bakmayacaktın? 

 

Ölürsem yazıktır sana kanmadan  

Kollarım boynunda halkalanmadan 

Diyorlar: "Kül olmaz ateş yanmadan  

Denizler durulmaz dalgalanmadan!" 

 

Sarahaten, acaba, söylesem darılmaz mı?  

Darılmak adeti, bilmem ki çapkının naz mı? 

 

Dünyada biricik sevdiğim sensin;  

Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin! 

 

Acaba şen misin, kederin var mı?  

Ne kadar dertliyim, haberin var mı? 

Onu en çok, bu dillere destan şarkıların sözlerinden tanırız. Bir de okul 

kitaplarında çokca yer alan 

Gidiyor rastgelmez bir daha tarih eşine  

Gidiyor on yedi milyon kişi takmış peşine 

şeklinde başlayan "Gidiyor" isimli şiirinden. 

Tabii, 

Sen gül dalında gonca  

Ben dağ yolunda yonca S 

en açılır gülersin  

Ben sararıp solunca 

 

Sevdi aldattı beni; 

Güldü, ağlattı beni!  

Gittim kölesi oldum;  

Götürdü sattı beni! 
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Can işte... Canan hani?  

Dert işte!... Derman hani?  

Gönül sarayı bomboş,  

Beklenen sultan hani? 

şeklindeki zarif mânilerini ve gene mâni tarzındaki 

Kız, bir ince su gibi  

Karşımdan akıp geçme  

Nisan bulutu gibi  

Ufkumda çakıp geçme 

Ya bana öyle bakma  

Ya böyle bakıp geçme 

gibi güzel şiirlerini de hatırlayanlar vardır. Şairin hayat hikâyesi özetle şöyle:  

Babası: Miralay Emin Bey Annesi: Nimet Hanım  

Öğrenimi: 

Çengelköy Havuzbaşı İlk Mektebi (1902) Beylerbeyi Rüşdiyesi (1905) Mercan 

İdadisi (1909) 

Mekteb-i Hukuk (İstanbul Darülfünun'u Hukuk Fakültesi) (1914) 

İş hayatı: 

Osmanlı Meclis-i Meb'ûsânı Kavanin ve İctimaiyat-ı Umumiye 

Kâtibliği (1914) 

Harb Akademisi, Harbiye Mektebi, Erenköy Kız Lisesi, Pertevniyal Lisesi, İstanbul 

Erkek Lisesi, 

İtalyan Lisesi edebiyat öğretmenliği 

Gazetecilik (1919-1946) 

Zonguldak Milletvekili (1946-1960 ) 

Gazetecilik (1960-1965 ) İstanbul Milletvekili (1965-1969 ) 

 

Sanat Hayatı: 
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Hıyaban Dergisi (15 günde bir, 5 sayı) (1910-11) Türk Yurdu mecmuasında şiirler 

(1911) Yeni Mecmua'da şiirler (1917) Şair Mecmuasında şiirler (1918) 

Büyük Mecmua'da şiirler (1919) 

Fırtına ve Kar (Şiir, 1913) 

Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi (Şiir, 1919) 

Celâl Sahir'in ayda bir yayınladığı "Kitaplar"da (Birinci Kitap, İkinci Kitap ... ) 

şiirler (1921) 

Yarın Mecmuasında şiirler (1921) 

Akbaba Mizah Mecmuası (1919; 1922'den sonra Yusuf Ziya Ortaç'la) 

Fiskeler (Mizah Yazıları, 1922) Gönülden Sesler (Şiir, 1922) Resimli Dünya 

(Çocuk Dergisi) (1924) 

Papağan Mizah Mecmuası (1924) 59 

Güneş Mecmuası, Yeni Kalem Mizah Dergisi (1927'den itibaren) 

Edebiyat Gazetesi (1932) 

Ayda Bir Dergisi (1935) 

Kervan ( Şiir, 1935) 

Abdülhak Hamid (Biyografi, 1937) 

Mehmet Akif (Biyografi, 1937) 

Yahya Kemal (Biyografi, 1937) 

Ziya Gökalp (Biyografi, 1937) 

O Beyaz Bir Kuştu (Şiir, 1941) 

Çocuk Adam (Roman, 1941) 

Çınaraltı Türkçü fikir ve sanat dergisi (1942) 

Asrî Kerem (Destan, 1942) 

Dün-Bugün-Yarın (1943) Kulaktan Kulağa (1943) 

İstanbul'un Fethi (Şiir, 1953) 

Düğün Gecesi (Hikâye, 1957) 
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İşte Sevdiğim Dünya (Şiir, 1962) 

Kubbealtı Akademi Mecmuasında yazılar (1971-1972) 

Milliyet, Tasvir-i Efkâr, Cumhuriyet, Ulus, Zafer, Havadis, Son Havadis gibi 

gazetelerde mizah yazıları ve günlük fıkralar 

Kitapları muhtelif zamanlarda tekrar tekrar basıldı ve şiirlerinden seçmeler, 

bütün şiirleri ayrı kitaplar halinde yayınlandı. 

"Beş Hececiler"den biri olarak kabul edilen Orhan Seyfi Orhon, diğer birçok şair 

akranı gibi şiir yazmaya aruz vezniyle başlar. Aruz'dan heceye geçiş serüvenini 

Gönülden Sesler'in 1963 yılındaki baskısının önsözünde şöyle anlatıyor: 

"Fırtına ve Kar"ı yazdığım zaman 23 yaşındaydım. Artık 

şahsi bir üslubum vardı. Aruz veznine hâkimdim. Bu 

manzumede veznin ritmi ile fırtına taklit edilmiş, kar 

yağdıktan sonraki tabiatın sessizliği anlatılmak 

istenmiştir. En çok dikkat edilmeğe değen, vezin 

kalıplarının kullanılışıdır. Fırtına kısmı, serbest 

müstezatlarla yazılmıştır. "Kış"la konuşmada, tahkiyeye 

uygun başka bir kalıp seçilmiş, "Terennüm"lerde vezin 

ve nazım şekli değiştirilmiştir. 

"Fırtına ve Kar" benim en talihlişiirlerimdendir. Pek 

çabuk yayıldı, beğenildi, ezberlendi. Bugün, elli yıl sonra 

hâlâ onuunutmayanlara, ezber okuyanlara 

rasgeliyorum. 23 yaşında kazandığım başarının 

serhoşluğu içindeydim. 

Zaten bu türlü çalışmalarda bundan fazla beklenen 

mükâfat yoktur. Yeni bir hevesle başkalarını yazmaya 

hazırlanıyordum. Karşıma Ziya Gökalp çıktı. Bir Hitit 

heykeli gibi görünen bu adamın içinden ışıklar geliyordu. 

En güzel ve en şerefli işin yaşayan temiz Türkçeyle, hece 

vezni ile yeni şiirler yazmak olduğunu söyledi. Tıpkı dil 

gibi vezin de milletin malı idi. Aruz veznini ustaca 

kullanmak hüner değildi. Asıl hüner hece veznini 

bugünkü zevkimize göre işlemekti. 
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Dilde milliyetçilik, Türkçülüğün en değerlisi, en verimlisi, 

en feyizlisiydi. 

Bu sözler, içimde heyecanını taşıdığım Türkçülük 

duygularıma dokundu. Ona inandım. Yeniden şairlik 

hevesine kapılmışım gibi, karşımda hiçbir örneği 

olmayan bir yol üzerinde emeklemeye başladım. 

İşte «Gönülden Sesler» budur! 

İlk önce bunun ne kadar güç geldiğini anlatamam. Hece 

vezni ile yeni şiir yazmak imkânsız gibi görünüyordu. 

Aruz vezni ile terbiye edilmiştim. Onun melodisini, 

mimarisini, resmini, nakşını biliyordum. Hece vezninde 

içimdeki lirizmi duyuracak sesi bulamıyordum. 

Yeni şiirin şartları ağırdı. Vezinden başka, dil de İstanbul 

şivesine uygun, yaşayan temiz Türkçe olacaktı. Bense, 

eski kelimelerin süslerini, motiflerini kullanıyor, şiiri 

onlarla yapmaya çalışıyordum. "Fırtına ve Kar" da 

rüzgârın sesini anlatmak için yaptığım gibi: 

«Bu sayhalar, bu giriv - -Ey div!" 

Yahut   "Kış"ın   "Terennüm"ündeki hasretini anlatan 

ağır kelimeler gibi: 

«Sarsarlara hem râh büyük dağları aştım!» 

Bunlar aruz vezninin hünerleri idi. Hece vezni ile 

yazılacak yeni şiir, başka bir ritm içinde açık, samimi, saf 

olacaktı, başka bir sesle akacaktı. 

Üzerinden belki on nesil geçmiş bir kitabın hikâyesini 

anlattım. Ona tarafsız bir gözle bakmam mümkün 

değildir. Ama insaflı bir gözle bakarak görüyorum ki 

biz,konuştuğumuz güzel Türkçeyi edebi dil yapmaya 

çalışanlar, yeni şiirimizde muhteşem aruza karşı yepyeni 

bir sesle hece veznini kullananlar, başarısız bir iş 

yapmadık. Türk milletini sevmeyi Türkçeyi sevmede, 

onun diline hizmet etmede bulmuştuk. 



62 
 

Coşkun,   heyecanlı şairimiz Behçet Kemal Çağlar, pek 

samimi bir tarzda: - Siz bize bu dili işlemeseydiniz, bu 

vezni yeni şiirinnazım ölçüsü olacak bir tarzda 

bırakmasaydınız, biz bunları yazamazdık!demek 

tevazuunu gösterdi. 

Kitabın sayfalarını çeviriyorum, bazı manzumelerini 

okuyorum. Üzerinde çalıştığımız hece vezni ahenksiz, 

basit bir nazım ölçüsü değil. Dil hâlâ temiz Türkçe 

olmakta devam ediyor. 

Bütün gürültülere rağmen bu şiirlerin yaşadığına 

inanıyorum. Büyük bir şey de olmasa, benden 

sonrakilere gönlümden kopararak bunları bıraktığıma 

seviniyorum" 

Bu satırlar iki türlü okunabilir: Elindeki eskimiş, modası geçmiş alet-edevatı atıp 

yepyeni, çağdaş bir takım tezgahıyla çalışmaya başlayan ve başarıya ulaşan bir 

sanatkârın haklı gururu; veya elinden kemanı alınıp kırılmış bir virtüözün kabak 

kemane ile Çigan müziği yapmaya çalışmasının hazin hikâyesi. 

Orhan Seyfi'ye göre: "Şiir, bir sanat şekli, bir vezin kalıbı ve bir ritm içinde 

söylenirse şiirdir ve nesirden bu vasıflarla ayrılır." 

Bu ilkenin uygulanışını İşte Sevdiğim Dünya kitabında yer alan, şekilsiz gibi 

görünen şiirlerinde bile görmek mümkündür. Ama "Fırtına ve Kar'daki 

KAR: 

Dışarda yorgun adımlar... Çalındı sonra kapım;  

"Acep gelen bu saatte kim?" dedim gidip açtım. 

Görünce kalbimi oynattı bir küçük lerziş,  

Garib çehreli, a'sar dîde bir derviş! 

Elinde buzdan âsâ, koltuğunda bir ney var;  

Omuzlarında uzun, bembeyaz saçlar... 

-Ne var, dedim, nereden geldin ihtiyar, ne adın?  

Neden bu korkulu yollarda böyle geç kaldın? 

-Uzak, uzak... Dedi, mechul uzak ufuklardan,  

Sürüklüyor beni ruhumda duyduğum hicran! 

Terennüm: 

Sarsarlara hemrâh, büyük dağları aştım, 
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Çağlarla dolaştım, Sandım ki şitabımla bir ümide yanaştım 

A'sâr gelip geçti fakat bulmadı pâyân 

Ruhumdaki hicran! 

Gezdim aradım her yeri bir fırtına oldum; 

Beyhûde yoruldum, Yalnız şunu gördüm, şunu buldum 

Yalnız şunu duymaktayım el'an Hicrân... Yine hicrân... Yine hicrân! 

mısralarındaki ahengin hece vezniyle oluşturulması zaten imkânsızdır. 

lerziş: titreme, titreyiş, ürperme 

a'sar: asırlar, yüzyıllar 

a'sar dîde: asırlar görmüş, çok yaşlı 

sarsar: çok soğuk, şiddetli ve gürültülü rüzgâr; fırtına 

hemrâh: yoldaş 

şitab: hız, acele, çabukluk, sürat pâyân: son, nihayet el'an: şimdi, şu an, hâlen 

Şüphesiz Orhan Seyfi Orhon, şiirdeki başarısını aruz tecrübesine borçludur. 

Şiirlerindeki pek çok mısra aruz kalıplarına uymaktadır. Ahengin, şiirin ön şartı 

olduğu ilkesinden asla taviz vermemiş olması onu gerçek bir şair, bunu başarıyla 

gerçekleştirmiş olması da iyi bir şair yapar. 

Lirizm de onun için şiirin ön şartlarından biridir: 

Gülle Bülbül Efsanesinden 

Son baharda bir akşam.. Dağılmış cihana gam Bir acı haber gibi. 

Her taraf kırık dökük.. Dalların boynu bükük «Kederliyiz!..» der gibi. 

Bakmışlar; solup gitmiş Gül kırıklar içinde.  

Bülbülünü terketmiş Hıçkırıklar içinde. 

Demişler: Ömrü azmış, Ne çare, gülün soldu!  

O duymaz, anlamazmış, Hıçkırırmış: «Ne oldu!..» 

O Beyaz Bir Kuştu 

O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı;  

Ardında ışıktan bir iz bıraktı.  

Yel gibi dağları aştı bir atlı,  

Arada bir engin deniz bıraktı. 

Uzaktan gelirken derin akisler,  
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Kapadı geçtiğim yolları sisler.  

Tutuştu içimde birikmiş hisler;  

Gönlümü o kadar temiz bıraktı. 

O, beyaz bir kuştu ak kanatlıydı;  

Yel gibi dağları aşan atlıydı;  

Hayâldi, hayâlden bile tatlıydı;  

Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı 

 

40'lı yıllarda İlkokulların Din Bilgisi kitaplarında yer alan şu şiiri bir başyapıttır: 

 

BİRLİK 

İkilik yok, birlik var;  

Yalnız bunda dirlik var;  

Yalnız bundadır felâh, 

Lâilâheillallah 

 

Bir aşk için gönüller;  

Çırpınırken beraber,  

İkiye tapmak günah! 

Lâilâheillallah 

 

Şu münafık karanlık,  

Sona erecek artık, 

Sabah olacak, sabah! 

Lâilâheillallah 

 

Her türlü nimet bunda,  

Beklenen cennet bunda:  

Yalnız bir din, bir ilâh! 

Lâilâheillallah 

İhtiyarlar şiirinde şiirin mizahla örülüşünü, Anadolu Toprağı'nda vatan 

tutkusunu, İstanbul'un Fethi'nde destanlaşan tarih şuurunu, Vasiyet'de dostlara 

sitemin lirik ifadesini görürüz. 
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Vasiyet 

Dostlarım, toplanın öldüğüm zaman;  

Riyayı, o günlük bir yana atın!  

Tutun tabutumun bir kenarından;  

Bir derin çukura beni fırlatın! 

 

Kalınca büsbütün sizden uzakta,  

Vücudum çürürken kara toprakta,  

Uzanın rahatça sıcak yatakta  

Yaşamak gururu içinde yatın! 

 

Yüzyüze getirmez bizi asırlar,  

Meydana vurulsun saklanan sırlar  

Sayılsın şahsıma ait kusurlar.  

Korkmayın içine yalan da katın! 

 

Anlayım: Kimlermiş dost sandıklarım;  

Muhabbetlerini kıskandıklarım?  

Anlayım: Ne boşmuş inandıklarım;  

Şu yalan hayatı bana anlatın! 

 

Dostlarım, anmayın artık adımı!  

Siliniz gönülden eski yâdımı!  

Kırınız, sonuncu itimadımı:  

Ölünce bir daha beni aldatın! 

Şiirlerinde ustalıkla kullandığı sade ve açık Türkçe ve ancak "Türk Aruzu" 

şeklinde tanımlanabilecek ses ve söz kuyumculuğu onu edebiyat tarihimizin 

mümtaz kişilerinden biri yapmaktadır. Nihat Sami Banarlı'nın tesbitleriyle: 

Orhan Seyfi'nin şiirde en mânâlı başarısı, önce Peri Kızı ve Çoban Hikâyesi'nde 

ışıldayan ve hece ile sağlanan ahenktedir. Bu zarif masal onun yeni cereyandaki 

değer ve önemini meydana koyan bir eserdir. Ziya Gökalp'e ithaf edilen ve: 

Çok eski bir zamanda 

- Oğuz Han hükümdarmış - 

İşitmiştim "Turan"da  

Bir peri kızı varmış. 
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Mısralarıyla başlayan bu masal, aslında her hangi bir Şark masalından farksızdır. 

Fakat onun gerek Oğuz Han'ın ismiyle, gerek "Turan" kelimesiyle başlayışındaki 

millî hava, gerek yedili hece vezniyle, zamanına göre kuvvetli bir nazım tekniği 

ve bilhassa çok temiz ve tabii bir Türk dili ile terennüm edilişindeki özellikler bu 

manzum masalı, millî edebiyat cereyanının örnek verimleri arasına 

yerleştirmiştir. 

Kısa bir zamanda dillerde dolaşan, meclislerde okunan Peri Kızı ve Çoban 

Hikâyesi"nden başka şair, aylık "Kitaplar" neşriyatına da iştirak ederek burada 

yine aruzdan heceye geçen bir başlangıç devri için muvaffakiyetli sayılması 

gereken manzumeler yazmıştır. Bu manzumeler arasında Annemle Hasbihal 

gibi, Küçük Sultan gibi, Saz Şairi gibi yalnız hecenindeğil, şiirin de ciddî 

başarılarından sayılabilecek manzumeler vardır. 

O, bir taraftan yeni hece ile halk şiirini birleştirmeğe gayret ederken, bir taraftan 

da yine hece ile Divan şiirini meczetmeye çalışmış ve hece vezniyle gazeller 

yazarak kendi devrinde iyi karşılanan zarif manzumeler meydana getirmiştir. Bu 

çeşitten olarak Gözlerde Seyahat isimli güzel ve nükteli bir manzumesi o 

çağlarda yeni hecenin zaferlerinden biri diye karşılanmıştır. 

Orhan Seyfi Orhon'a, Allah'dan rahmet dilerken, duasına âmin diyerek veda 

edebiliriz: 

DUA -1  

Ulu Tanrım, şu karanlık yolları,  

Bizi sana ulaştıran yollar et!  

İhtirasla kilitlenmiş kolları,  

Birbirini kucaklayan kollar et! 

 

Muhabbetin gönlümüzde hız olsun;  

Güttüğümüz Hakka varan iz olsun,  

Önümüzde uçurumlar düz olsun,  

Yolumuzda dikenleri güller et! 

 

Dalâlette bırakıp ta insanı,  

Yapma arzın en korkulu hayvanı.  

Unutturma doğruluğu, vicdanı,  

Bizi sana lâyık olan kullar et! 
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Eserleri: 

Şiirleri: 

Çocuk Adam, Düğün Gecesi, Dün Bugün Yarın, Kulaktan Kulağa, 

Düz yazıları: 

Fiskeler (1922) Asri Kerem (1942) Dün Bugün Yarın (1943) Kulaktan Kulağa 

(1943) Gençlere Açık Mektup (1951) Düğün Gecesi (1957) 
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Rıza Tevfik Bölükbaşı 

 

 

 

 

 

Ve Serâb-I Ömrüm 
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1869 yılında Edirne'de doğan Rıza Tevfik, ilkokulu İstanbul'daki bir özel okulda 

okur. Herkesi şaşırtan, çok kuvvetli bir hafızası vardır. Bu okulda İbranice, 

İspanyolca ve Fransızca öğrenir. Çocukluğu, babası Mutasarrıf Mehmet Tevfik 

Bey'in görev yerlerinde geçmiş; annesini İzmit'te kaybetmiş, 

Rüştiyeyi Gelibolu'da bitirmiştir. Galatasaray Sultanisinden sonra baba mesleği 

yolunda Mülkiye Mektebine girer ama burayı bitiremez. 1890 da girdiği 

Tıbbiyeyi 1899'da güçbelâ bitirir ve bir süre doktorluk yapar. 

Taşkın ve kavgacı bir mizacı vardır. Devrin yükselen değerini temsil eden 

hürriyetçiler arasındadır, istibdada başkaldırma davasındadır. Gittiği okullarda 

öğrencileri, atıldığı hapishanede mahkûmları isyana teşvik etmekte, 

yönlendirmektedir. 

Doktorluk onun mizacına uygun bir meslek değildir. 1907 de İttihat - Terakki 

cemiyetine girer ve 1908 Meşrutiyetinin en güçlü hatiplerinden biri haline gelir. 

İttihat ve Terakki Partisinden Edirne mebusu olmakla; hayal kırıklıkları ve 

hatalarla dolu siyaset hayatına başlar. 

Hayatının bu dönemini daha sonra pişmanlıkla yâd edecek ve bu duygularını 

"Sultan Abdühamid Han'ın Ruhaniyetinden İstimdad" isimli şiirinde şu mısralarla 

dile getirecektir: 

Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?  

Feryadım varır mı bârigâhına?  

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan, 

Târihler ismini andığı zaman,  

 

Sana hak verecek, ey koca Sultan; 

'Pâdişah hem zâlim, hem deli' dedik,  

'İhtilâle kıyam etmeli' dedik;  

Şeytan ne dediyse, biz 'beli' dedik;  

Çalıştık fitnenin intibahına 

İttihatçıların arasına girmesi, onların içyüzünü görmesine ve hatalarını fark 

etmesine yaramıştır. Çok geçmeden onlardan ayrılarak karşılarına geçer, 

muhalif Hürriyet ve İtilaf Partisine girer. Balkan Savaşı hezimetlerinin sorumlusu 

olduğuna inandığı İttihatçılara kıyasıya mücadele etmekte, onların ülkeyi bir de 

cihan savaşına sürüklemesine engel olmaya çalışmaktadır. 
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Ancak olan olmuştur. Almanya'dan getirtilen iki zırhlıya Yavuz ve Midilli isimleri 

verilip Türk bayrağı çekilmiş ve mürettebata Türk askeri kıyafeti giydirilerek 

Karadeniz'e çıkarılmıştır. Bu iki gemi, Odessa başta olmak üzere Rus limanlarını 

top ateşine tutunca Türkiye de I. Cihan Savaşına katılmış olur. 

Osmanlı için sonun başlangıcı olan savaş, çok acı sonuçlarla bitip de düşmana 

kayıtsız şartsız teslim anlamına gelen Mondros Mütarekesi (1918) imzalandıktan 

sonra; Hürriyet ve İtilâf partisi, Damat Ferit Paşa hükümetiyle iktidara gelmişti. 

Rıza Tevfik için yıllardır peşinde koştuğu ikbal kapısı böylece açılır. Önce bu 

kabinede Maarif Nâzırı, 1919'da Şûra-yı Devlet (Danıştay) Reisi oldu. Ancak bu 

ikbal yolu da Rıza Tevfik için sonun başlangıcı olmuştur. Mensubu bulunduğu 

Hükümet Anadolu Kurtuluş hareketini engellemeye çalışırken, Rıza Tevfik de 

Sevr paçavrasını imzalamakla görevli delegelere katılır. Katılmayabilir miydi, 

imzalamayabilir miydi; bunlar anlamsız sorular; gitmiş ve imzalamıştı. 

Onun hakkında çok konuşulan bir anlamsız soru da şudur: Milli Edebiyat 

dönemimizin ilk temsilcilerindendir ama vatan haini midir, millî şâir mi? 

Bir üniversite öğrencisi trenle İstanbul'dan Ankara'ya gitmektedir. İzmit - 

Adapazarı arasında bir yerde yaşlıca bir köylü biner trene ve gelip gencin 

yakınına yerleşir. Az sonra gence seslenir: 

-Bak evlât, şu tepeyi görüyor musun? Biz tam o tepenin arkasında Kuvva-i 

Milliye saflarında Anzavur ordusuna karşı çarpıştık. 

Bu sözler genci heyecanlandırır; bir Millî Mücadele gazisiyle tanışmak. Sorular 

sorup konuşturmak, bir şeyler öğrenmek ister. Tam o sırada yaşlı adam tekrar 

konuşur: 

-Bak, şu akan suyun ilerisinde de Anzavur ordusunda Kuvva-i Milliye'ye karşı 

savaştık. 

 Gencin kafası karışmıştır.   Epey bir suskunluktan sonradayanamaz sorar: 

-Amca nesin sen yahu! İstiklâl gazisi mi, vatan haini mi? Adam içini çeker, biraz 

duraksadıktan sonra açıklar: 

-Senin bulunduğun yerden öyle görünebilir. Çünkü o günleri yaşamadın. Cihan 

harbinden yenik çıkmıştık. Bütün cephelerde yenilmiştik. Vatan elden gitmişti. 

Küffar silah zoruyla geçemediği Çanakkale'yi elini kolunu sallıyarak geçmiş, gelip 

Payitahta demir atmıştı. Yunan İzmir'e çıkmış, adım adım Anadolu'nun bağrına 

doğru ilerliyordu. Derken hükümetten resmî görevliler geldi köylerimize. 
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Anadolu'da çeteler türemişti. Kendilerine Kuvva-yi Milliye diyorlardı ama 

isyancılardı onlar. Düşman işgalinden istifade Hükümete isyan etmişlerdi. 

Halktan haraç topluyorlar, zorla askere alıyorlardı bizim gibi cahil köylüleri. 

Gelen adamlar Hükümet görevlileriydi, ellerinde resmî kâğıtlar vardı. 

Yaşlı adamın sesi gittikçe kısılmış, o günleri hatırlamak istemediği halde 

anlatmak zorunda kalmaktan ağlamaklı olmuştur. Genç sorar: 

-Peki, sonra? 

-Sonrası var mı evlât? Asıl hainlerin onlar olduğunu, Kuvva-yi Milliye'nin öyle 

çete falan değil kendilerini Vatan'a adamış has memleket evlâtları olduğunu 

anlamamız fazla uzun sürmedi; gittik onlara katıldık biz de. 

-"Amca kusura bakma" der geç üniversiteli, "seni de üzdüm galiba". 

 - "Dedim ya evlât;" der yaşlı adam, "senin olduğun yerden öyle görünür." 

Aynı ikilem Çerkez Ethem için de, Topal Osman için de vardır. Ama kader bu ikisi 

için ters tecelli etmiştir; başlangıçta gözlerini kırpmadan Vatan için canlarını 

ortaya koymuş, çok da başarılı hizmetlerde bulunmuşken sonraları yanlış 

adımlar atmış, bu yüzden de sonları kötü olmuştur. 

Geçmişi bu günün bakışıyla yargılamak, değerlendirmek; olayların ve kişilerin bir 

yönünü öne çıkarıp diğerini görmemek veya görmezden gelmek bizi doğru 

sonuçlara götürmez. Mesele, geçmişte kalmış olayları o günlerin şartları içinden 

görebilmek ve anlayabilmek meselesidir. Koskoca bir Cihan Devletinin çöküş 

dönemiydi ve ne yapılması gerektiği, neler yapılabileceği konusunda düşünceler 

çok çeşitliydi. Düşünülen ve elden geldiğince gerçekleştirilmesine çalışılan 

çârelerin bazılarının yanlış olması kaçınılmazdı. "Bütün kaleleri zaptedilmiş, 

bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve her köşesi bilfiil işgal 

edilmiş" bir memleketin, "fakr ü zaruret içinde harab ve bîtab düşmüş" bir 

milletin kendi asgarî imkânlarıyla ayağa kalkacağına, toparlanıp 

savaşabileceğine, hele de müstevlîlere galip gelip onları aziz vatandan 

kovacağına inanmak, inanabilmek kolay bir iş değildi. 

Millî Mücadeleye karşı çıktıkları için sürgünle cezalandırılan Refik Halit Karay, 

Ref'i Cevad Ulunay gibi gazetecileri de kapsayan yüzellilikler listesinde suçu en 

belirgin olanlardan biri de Rıza Tevfik Bölükbaşı idi. 1922'de yurt dışına çıkmak 

zorunda kaldı. 
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 Bu hem büyük bir şair ve fikir adamı, hem de çok yönlü bir sanatkâr; siyasete 

girmekle gösterdiği gafletin cezasını 21 yıl vatan hasreti çekerek ödemiştir. Ama 

bu gafletin pişmanlığı şu mısralarında açıkça görülmektedir: 

Sen en bedbahısın insanların!. Mel'un ü menfisin! Uzak düştün yazık, 

Darıssaâdet âsitanından Uyup şeytana i'râz eyledin "misakı milliden" İnad ettin, 

cüdâ düştün vatan bağ-ı cihânından. Delil olmaktı şânın halka irfanınla ilminle 

Zelil oldun gururundan, kovuldun hânumânından 

Neticede Rıza Tevfik başarılı, ülkesine yararlı hizmetlerde bulunmuş bir devlet 

adamı değildir, bu kesin. Bu onu vatan haini yapar mı yapmaz mı? En iyisi bu 

konuyu siyaset bilimcilerine bırakıp onun diğer yönlerine bakmaya çalışalım. 

Kişiliği ve Şiiri 

Kendi tercih ettiği (muhtemelen kendi verdiği) unvanıyla "Feylesof Rıza", 

dostları arasındaki unvanıyla "Rıza Baba"; çok yönlü kişiliği olan iyi donanımlı bir 

Osmanlı aydınıdır. Bilenleri hayretlere düşüren kuvvetli hafızası sayesinde, 

Arapça ve Farsça ve İbranice'den ayrı Lâtince, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, 

Almanca ve İtalyanca gibi Avrupa dillerini; sadece anlayacak kadar değil, 

konuşacak ve yazacak kadar iyi bilir. Farsça şiirleri, Fransızca kitap ve makaleleri 

vardır. Tevrat'dan manzum tercümeler yapmıştır. Batı edebiyatını, fikir ve 

düşünce dünyasını incelemiş, takip etmiştir. Bıraktığı eserlerin çeşitliliği onu bu 

çok yönlü kişiliğini yansıtmaktadır. Kendisini yakından tanıyanların ifadelerine 

göre; tarih bilgisinin derinliği,  nükteci ifade tarzıyla,  sohbetleriyle 

çevresindetemayüz etmiştir. Doktor, idareci, iyi bir şair, iyi bir yazar ve iyi bir 

hatip olmanın ötesinde pehlivanlığı, tulûatçılığı, aktörlüğü de vardır. 

"Feylesof" unvanı, felsefeye olan tutku derecesindeki ilgisini ifade etmektedir. 

Felsefede çığır açan bir doktrin falan sahibi değildir ama felsefeye hizmetleri 

büyüktür. Çeşitli okullarda ve bu arada Darülfünun'da felsefe dersleri vermiş, 

felsefenin eğitim sisteminde yer alması için çalışmış, bu alanda ders kitapları 

yazmıştır. Her felsefe teriminin altı ayrı dilde ayrıntılı karşılıklarını veren bir 

"Mufassal Kamus-u Felsefe" yazmaya başlamış, ancak "C" harfinden sonra 

devamını getirememiştir. Siyasi hayatındaki mücadeleci tavrı ve bu yüzden 

katlanmak zorunda kaldığı çalkantıları; Herbert Spenser ve Holtzendorf'un 

ferdiyetçi ve liberal etkilerine bağlayanlar olmuştur. Onu nihilizm'e yakın 

görenler de vardır. 
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Fransızca yazılmış "Les Textes Houroufıs" (Hurufi Metinleri), Abdülhak Hamit ile 

Victor Hugo'nun fikirlerini karşılaştırdığı "Abdülhak Hâmid'in Mülâhazât-ı 

Felsefiyesi"; bir Ömer Hayyam tercümesi için yazdığı "Ömer Hayyâm'ın Efkâr-ı 

Felsefiyesi" bu alandaki önemli eserleridir. 

"Baba" unvanı ise Bektaşiliğe olan yakın ilgi ve sevgisini yansıtmaktadır. Bilindiği 

kadarıyla ne bağlandığı bir şeyh, ne de etrafında bir müridan zümresi vardır 

ama; başta Bektaşilik, bir çok tarikat kolunu enine boyuna incelemiş, meşrep 

olarak Bektaşiliği benimsemiştir. Onun bu, ibadet ehline yüksekten bakan 

yönünü; ham sofuluğu yererken ibadete, hatta günah ve sevaba boş veren, bir 

bakıma da cehalete prim veren ünlü "Sorma Hocam" şiirinde görmek 

mümkündür: 

Bana sual sorma, cevap müşküldür,  

Her sırrı ben sana açamam hocam  

Hakkın hazinesi darı değildir  

Cami avlusunda saçamam hocam 

 

Halka korku verme velvele salıp  

Dünya ve âhiret bu köhne kalıp  

Ben softa değilim cübbemi alıp  

İmaret imaret göçemem hocam 

 

Nâr-ı cehennemi önüme serme  

Günahımı döküp kaygular verme  

Kitapta yerini bana gösterme  

Ben pek o yazıyı seçemem hocam 

 

Feylesof Rıza 'yım dinsiz anlama  

Dini ben öğrettim kendi babama  

Her ipte oynadım cambazım amma  

Sırat köprüsünü geçemem hocam 

 

Tekke şiirinin belirli bir dalında halen de süre giden; sıradan insanların 

bilemeyeceği, anlayamayacağı bir takım "sır"lara vakıf olduğu iddiasıyla kendini 

toplumun üstünde bir yerlere yerleştirip oradan herkese, özellikle ibadet ehline 

yüksekten bakan bu eda, "nefes" tarzındaki hemen bütün şiirlerinde vardır: 
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Nûr-ı aşk inince dil-i âgâha  
Mürg-i ruhu saldık tâ kurb-gâha  
Baba ocağıdır biz o dergâha  
Destursuz pervasız girenlerdeniz 
 

Teveccüh kılmadık bâb-ı niyaza  

İrfanla eriştik rütbe-i nâza  

Aşina çıkmışız şabede bâza,  

Perdenin ardını görenlerdeniz 

 

(Kalenderi) 

 

Ayrı ma'na verme küfr ile dîne  

Varıp gelme şaşkın şekkü yakine  

Ârifsen âgâh ol sırr-ı yakîne  

Vesvesen küfürdür îman sendedir 

 

Hey Rıza takat yok hakkı inkâra  

Sen mahrem imişsin dîdar-ı yâra  

Şimdi âgâh oldum sırr-ı esrara  

Âlemi yaradan vicdan sendedir.  

 

(Gel Derviş) 

 

Allah eve girmez, sırr-ı mutlaktır  

Dört duvara secde kılan ahmaktır  

Hacc etmekten maksat gönül yapmaktır  

Sen de behey nâdan, gönül yapsana  

 

(Gel Zâhid) 

 

Mürşidler ki halkı Hakk'a yederler  

Sırren bize gelir bizden giderler  

Nakş- pâyimizi delil ederler  

Hakîkat yoludur izimiz bizim 

 

(Fitne-i Aşk) 
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"Kerameti kendinden menkul" diye bir deyim vardır. Kendisi hakkında aktardığı, 

kendini yücelten her bilginin kaynağı gene kendisi" gibi bir anlama gelir. Tarih 

boyunca bazı cahil zümreler içinde itibar bulan bu tavırlar ne yazık ki şiir 

seviyesinde kalmamış, bazıları için bir dünya görüş ve anlayışına, giderek 

toplumsal ve siyasal alanlara da sürüklenerek derin sapmalara yol açmıştır. Bir 

çeşit "kral çıplak" oyunudur bu. Bu kandırmaca tekrarlandıkça önce ifade 

sahibini, sonra etrafındaki cühela takımlarını giderek büyüyen halkalar halinde 

inandırmayı, en azından bu safsatalar etrafında birleşmeyi, birlikte hareket 

etmeyi başarmıştır. Daha da kötüsü, bu hak ve hakikat düşmanlığı, bu toplum 

düşmanlığı; başka damarlardan beslenen düşmanlarla da çok kolayca işbirliği 

yapabilmektedir ne yazık ki. 

Bu noktanın, güzel söz ve özellikle şiir söyleme - yazma yeteneğinin nasıl 

kolayca kötüye kullanılabildiğinin de önemli bir göstergesi olduğuna da dikkat 

edilmelidir. 

Edebiyat Tarihimizin II. Meşrutiyeti takip eden Servet-i Fünun döneminde şiirleri 

yayınlanmaya başlayan Rıza Tevfik'in 'Sfenks', 'Balaban Dağları', Fecr-i Evvelîn' 

gibi ilk şiirlerinde Namık Kemal, Abdülhak Hamid ve Fransız şiirinin 

tesirlerigörülmektedir. Tevfik Fikret'in de hayranıdır. Ama edebiyat çevrelerinin 

ilgisini ve takdirini çeken "Serab-ı Ömrüm" ve "Gelibolu'da Hamzabey Sahili" 

şiirleri onun batı takipçisi Servet-i Fünun çizgisinde gitmeyeceğinin 

göstergesidir. Başka bir edebiyat akımına da, grubuna da dahil değildir o; tek 

başına bir ekoldür âdeta. Yedi Hececilere kadar kendinden sonrakileri derinden 

etkilemiş bir ekol. 

Aruz veznine hakkıyla vakıf olduğu, Tevfik Fikret'ten hiç de geri kalmayacak 

kuvvetle şiirleri de bulunduğu halde; hem şekil, hem de içerik olarak halk şiirini 

esas almış ve en çok bu alanda ürünler vermiştir. Hece vezniyle şiir yazmaya 

daha önce Mehmet Emin Yurdakul başlamıştır ama manzume seviyesinden 

öteye geçememiştir. Bu tarihî konumu siyasi kimliğinin gölgesinde kalmış olsa 

da; özellikle tekke şiirine derin vukufu, Rıza Tevfik'i Milli Edebiyat çizgisinin 

başına yerleştirmiştir. Döneminde geçerli olan ağır ve ağdalı edebiyat diline 

rağmen açık ve sade bir dille okuyucuya başarıyla yansıttığı coşkun lirizm, 

şiirinin önde gelen özelliğidir.  

Bunu bestelenmiş şiirlerinde görmek daha kolaydır: 
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Hastayım, yalnızın, seni yanımda  

Sanıp da bahtiyâr ölmek isterim  

Mahmur ı hulyâyım; câm ı lebinden  

Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim 

 

Yürü hey bîvefâ hercâi güzel  

Gönlüm o sevdadan vazgeldi geçti  

Soldu açılmadan gonce-i emel  

Sonbahara erdik, yaz geldi geçti 

 

Ömrümün neş'esiz geçti baharı  

Neyleyim bahârı gülsüz olunca  

Bir tutsam gerektir yâr-ü ağyarı  

Gurbet ellerinde öksüz olunca 

Kendini anlatırken, övünmeye de yer verdiği halde, lirizmden uzaklaşmaz: 

Çok Şükür 

 

Hayli eziyetle geçti hayâtım,  

Bu gün de seksenlik bir ihtiyarım.  

Gittikçe artıyor ihtiyâcâtım  

Bununla beraber pek bahtiyarım. 

 

Ben, elemlerimi, sihr-i hünerle  

Hem besteledim, hem terennüm ettim;  

Ilhâm ile doğan o eserlerle,  

Hatifî bir lisan tekellüm ettim. 

 

Feylesof-şâirim, coşkun âşıkım,  

Mizacıma bakıp şaşma hâlime.  

Derin ra'şelere cidden lâyıkım  

Onlar hizmet etti bu kemâlime. 

 

Şan ve zaferle dolu milli tarihin, mazinin derinliklerinde kalmış olması da onu 

derinden etkilemiş ve şiirlerine yansımıştır. "Harab Mabedler muharriresi Halide 
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Edib hanıma" ithaf ettiği "Harab Mabed" isimli şiiri bunların başta gelenlerinden 

biri: 

Vardım eşiğine yüzümü sürdüm,  

Etrafını bütün dikenler almış.  

Ulu mihrabında yazılar gördüm,  

Kimbilir ne mutlu zamandan kalmış! 

 

Batan güneşlerin ölgün nigâhı  

Karartıp bırakmış o kıblegâhı  

Mazlum bir ümmetin baht-ı siyahı  

Viran kubbesinde gölgeler salmış. 

 

İslâm'ın bahtiyar bir zamanında  

Âb-ı hayat varmış şadırvanında  

Şimdi harab olan sâyebânında  

Dem çeken kuşların ömrü azalmış! 

 

Âyât-ı hikmet var kitabesinde,  

Bir ders-i ibret var hitâbesinde;  

Bağ-ı cennet olan harâbesinde  

Tekbir sadâları artık bunalmış. 

 

Hey Rıza secdeye baş koy da inle!  

Taşlar dile gelsin senin derdinle!  

Efsâne söyleyim, ağla, hem dinle,  

O şerefli mâzi meğer masalmış! 

Bayburtlu Zihni'nin çok bilinen "Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş / Yavru 

gitmiş ıssız kalmış otağı" şiirindeki çaresizmelankolinin aynını bu şiirde de, Rıza 

Tevfik' in daha birçok şiirinde de görmek mümkündür. Yazılış tarihleri göz önüne 

alındığında her iki şiirin de aynı olaylar, aynı gözlemlerin etkisiyle yazıldığı belli 

oluyor zaten. 

Balkan Savaşı sonucunda ülke sınırlarının dışında kalmış olan doğduğu yerlere 

duyduğu özlemle başlayan; sürgün hayatıyla kendisini bütünüyle etkisine alan 

bu ruh hali, hastalık haline gelmiş vatan hasreti, yâni dâüssıla, en güzel 

şiirlerinin başlıca tema'sıdır. 
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Uçun Kuşlar 

 

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;  

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.  

Ormanlar koynunda bir serin dere,  

Dikenler içinde sarı gül vardır. 

 

O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?  

Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?  

Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?  

Yüce dağ başında siyah tül vardır 

 

Orda geçti benim güzel günlerim;  

O demleri anıp bugün inlerim.  

Destan-ı ömrümü okur dinlerim,  

İçimde oralı bir bülbül vardır. 

 

Uçun kuşlar, uçun! Burda vefa yok!  

Öyle akarsular, öyle hava yok!  

Feryadıma karşı aks-i seda yok!  

Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. 

 

Hey Rıza, kederin başından aşkın,  

Bitip tükenmiyor elem-i aşkın,  

Sende -deryâ gibi- daima taşkın,  

Daima çalkanır bir gönül vardır. 

 

Kültürel, dini ve siyasi yönleriyle nasıl bir kişilik sahibi olursa olsun; Edebiyat 

Tarihimizin Servet-i Fünun'dan sonra geldiği kabul edilen Millî Edebiyat 

döneminin başta gelen şairi, en önemli temel taşlarından biridir Rıza Tevfik. 

Dost listesi bir hayli kısa olan Tevfik Fikret'le olan karşılıklı muhabbetleri bir 

yana, Yahya Kemal bile ünlü 'İthaf' şiirinde 

Bu devrin gerçi son sohbetlerinde Nefesler dinledik sâz-ı Rızâ'dan 

mısralarıyla onu övmüştür. 
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Serâb-ı Ömrüm, ilk defa 1934'de Kıbrıs'ta basılmış. Bu sırada sürgündedir ve 

kendi ifadesiyle 'hesaplaşmak için değil, vedalaşmak için' 1943'ü bulan yurda 

dönüşünden sonra ikinci defa basılmıştır. 

Kitabın yeni bir baskısı Kitabevi tarafından Ağustos 2005'de yapıldı. Abdullah 

Uçman' ın titiz ve etraflı bir çalışma ile hazırladığı kitap, şâirin Serâb-ı Ömrüm' 

de olmayan şiirlerini de kapsıyor. 

* 
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George Simenon 

 

 

(1903-1989)  

 

Trenlerin Geçişini Seyreden Adam 
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Şöhretiyle yazarını geçmiş, ismi yazarının ismini bastırmış hayal kahramanları 

vardır; Don Kişot, Hamlet, Makbet, Harpagon, Monte Kristo Kontu, 

Pardayanlar... gibi. Resimli romanlarda zirve yapan bu durum, daha çok 

popülaritesi yüksek eserlerde, en çok da polisiye alanında oluyor; Şerlok 

Holmes, Mayk Hammer, Herkül Puaro, Filip Marlov gibi. 

Bunlara 2P türü eserler deniyor, yâni Popüler ve Polisiye. Bir de 3P var ki, 

üçüncü P, 'Psikolojik' anlamına geliyor. Bunun örneği pek fazla değil, ama başta 

geleni Komiser Megre (Maigret) olsa gerektir. 

Komiser Megre'nin "baba" sı George Simenon (1903-1989) Fransızca yazan bir 

Belçikalı (zaten "Belçikaca" diye bir dil yok). Doğum yeri olan Liege şehrinde, 

Paris'de, Newyork'da ve İsviçre'de yaşamış. Babasının ağır hastalığı sebebiyle 

öğrenimini yarım bırakıp hayatını kazanmak için çalışmaya başlıyor. Kısa 

sürelerle kitapçı ve fırıncı çıraklığı yaptıktan sonra hayatının akışını değiştirecek 

adımı atıyor ve muhabir olarak yaşadığı şehrin gazetesine giriyor. Burada tanıyıp 

yakıntemas kurduğu suç dünyası artık başta gelen ilgi alanı ve eserlerinin ana 

tema'sı olacak, buradan edindiği izlenimleri hikâye ve romanlarında işleyerek 

unutulmaz eserlere imza atacaktır. 

Çok genç yaşta (17) doğduğu şehir ona dar gelmeye başlayınca soluğu Paris'de 

alır ve eserlerini peşpeşe vermeye başlar. Burada tanışıp katıldığı sanat çevreleri 

de onun yazar ve sanatçı kişiliğinin oluşup gelişmesinde etken olmuştur. 

Önceleri "Sim" takma adıyla yazan Simenon, eserlerinde daha başka isimler de 

kullanmıştır. 

Çok üretken bir yazardır Simenon, Balzac'ı bile imrendirecek derecede üretken. 

Yalnız Megre'li, 75'i roman, 28'i kısa hikâye olmak üzere 103 tane eseri var. 

Toplam 117 tane romanı yayınlanmış ki 25 bin sayfa tutuyor. Son yıllarında 

anılarını yazmış: tam 27 cilt! 44 ülkede 55 dile çevrilmiş olan kitaplarının 500 

milyon'un üzerinde sattığı hesaplanıyor. Bir yazar daha ne ister? Kitaplarından 

ayrı çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış binlerce makalesi var. Eserlerinde 

geçen mekân sayısının 2 bine yakın, çizdiği karakter sayısının ise 9 binden fazla 

olduğu hesaplanıyor. 

Simenon'un üretkenliğini anlatan fıkra gibi bir anekdot var ki, sözü edilmese 

olmaz: Bir gün kahvaltıda karısına soruyor: "bu gün canım çok sıkılıyor, ne 

yapsam acaba?". Kadıncağız "Otur bir kitap yaz" deyince verdiği cevaba bakın: 

"İyi de, öğleden sonra ne yapacağım?" 
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İlk kitabı Au Pont Des Arches, 1920'de, Megre'li ilk romanı Pietr-Le-Letton 

1930'da yayınlanır. Bunu bir yıl içinde yayınlanan 10'dan fazla Megre romanı 

izler. Artık olan olmuş, 

 Megre ile Simenon özdeşleşmiş ve şöhret beraberce yakalanmıştır. 

 Megre ile Simenon'un yayın dünyasındaki bu özdeşliğinin ötesinde benzerlikleri 

de vardır: ikisi de pipo içer; pipo adeta bu ikilinin ortak simgesidir. Günlü hayata 

ait pipodan başka tercihleri ve alışkanlıkları da vardır. İkisi de orta sınıfın örneği 

denecek kadar mensubudur. Zaten benzerlerinden belirgin farkları, üstünlükleri 

olmayan bu sıradan polis detektifini kabul etmekte yayıncılar epeyce zorlanmış, 

o zamanki şöhretinden başka bir dayanağı olmayan Simenon ise kahramanını 

görünür üstün özelliklerden uzak tutabilmek için direnmiştir. Neticede bu 

direniş meyvesini vermekte gecikmemiştir. Çünkü aslında Megre'nin 

emsallerinde, yani rakiplerinde olmayan çok önemli bir üstünlüğü vardır ki 

başarıya ulaşmaya yetmiştir. Bu üstünlük psikolojik analiz yeteneği ve 

yöntemidir. Problemleri çözmek için Şerlok Holmes'in analitik tümevarım 

yönteminden oldukça farklı bir yaklaşımdır Megre'ninki. O, olayları değil, 

insanları, insanların psikolojilerini inceler. Şu hareketi yaptığına göre nasıl bir iç 

dünyasına sahiptir, bunu hangi düşünceyle yapmıştır, ne yaparken ne 

düşünmüş, hangi dürtüyle buna yönelmiştir? Nasıl giyiniyor, ne yiyor, ne içiyor; 

buna göre nasıl bir psikolojik yapıya sahip? Çoğu klasik araştırmacı için 

anlatıldığı zaman bile anlam taşımıyan bu ayrıntılar Megre'nin başarı 

anahtarlarıdır. Ve tabii asıl önemlisi bu usul ve düşünce tarzını okuyucu 

beğenmiş ve tutmuştur. 

 İlk defa 1938'de yayınlanan L'homme qui Regardait Passer Les Trains (Trenlerin 

Geçişini Seyreden Adam) Simenon'un, anlatım tarzı bakımından Dostoyevki'yi 

en çok hatırlatan hikâyesi olarak biliniyor. Gene Megre'li bir roman. Genellikle 

olduğu gibi burada Megre başlangıçta ortalarda yok. Roman Kees Popinga 

adında Hollandalı bir muhasebeciyi, bir gemi ikmal şirketinin muhasebecisini, 

özellikle günlük hayatını, hayat tarzını anlatarak başlıyor. Şirketin önceki 

sahibiyle uzun yıllar çalışmış, başarılı çalışmalara hem şahitlik hem de iştirak 

etmiştir. Şimdi de onun yerine geçen oğluyla çalışmaktadır. İşler eskisi gibi 

değildir ama çok kötü de değildir. Kendisi de evinde ailesiyle mutlu bir hayat 

yaşamakta, alışkanlıklarla örülü dünyasında yarınından belirgin bir endişe 

duymaksızın yaşayıp gitmektedir. Şehir kulübünde, belirli günlerde gidip satranç 

oynamasını sağlayan bir üyeliği, evinde uzun kış akşamlarını karşısında geçirdiği, 
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sahip olmakla gurur duyduğu, taksitle alınmış pahalı bir çini sobası vardır. Her 

şey yolunda, ama aynı zamanda tekdüzedir. 

"Trenlerin geçişini seyreden adam", Kees Popinga'nın bir tesadüf sonucunda 

rutin bir hayattan çıkıp cinayet ve çılgınlığa düşüşünün hikâyesi. O, ailesi dâhil 

herşeyin mantıksal bir düzen içinde yer aldığı, üst dereceden kaliteli ve tekdüze 

bir hayat yaşayan küçük bir adamdır. Ama onun (çoğu insan gibi ve onlar kadar) 

macera hayalleri de vardır. Gece trenleri onun için başka bir hayatı 

simgelemektedir. "Onlarda, acaip, belki de ahlak dışı bir şeyler bir şeyler 

seziyordu." Ona öyle geliyordu ki bu trenlerdeki insanlar herşeyi bu şekilde 

terkediyordu. Kesinlikle böyleydi, çünkü Kees de buna, bu terk edişe yoğun bir 

arzu ve özlem duyuyordu. İzlediği katı bir rutinolan hayatının, bir noktası vardı ki 

onu bir aşarsa kendisini artık hiç bir şey durduramazdı. 

Sonunda bir olay, daha doğrusu bir tesadüf, bu tekdüzeliği beraberindeki 

mutluluk tablosuyla beraber yıkar, yok eder. Bir akşam yürüyüşü esnasında 

sokakdan geçerken, üçüncü sınıf bir meyhanenin camından, içerde demlenen 

patronunu görür. Gözlerine inanamaz, o olduğundan emin olmak için içeri girer, 

adamı yakından inceler, onun da kendisini tanıyıp masasına davet etmesi 

üzerine emin olur ama hayretler içindedir. Ama asıl sürpriz geridedir ve 

patronun olup biteni, niye burada olduğunu anlatmasıyla açığa çıkar. 

Şirketin işlerinin çok da kötü olmadığı görüntüsü pek de gerçeği 

yansıtmamaktadır. Patron şirketin önemli miktarda parasını kendi zimmetine 

geçirip harcamıştır. Aslında şirket çoktan batmış, iflas etmiştir, sadece iflasın 

resmen kesinleşmesi kalmıştır ki o da yarın gerçekleşecektir. Ödemeleri peşin 

yapıldığı halde sipariş edilen malzemelerin teslim edilmeyişinden yakınan gemi 

sahibi ve acente sayısının gün geçtikçe arttığından muhasebecinin haberi vardır 

ama bunun şirketi iflasa götüren bir süreç olduğunu anlayamamıştır. 

Şimdi patron pılı pırtısını toplayıp ufak bir çanta içinde yanına almış, gecenin 

ilerlemesini beklemektedir burada. Sonra intihar ettiğinin zannedilmesini 

sağlayacak bir mizansen hazırlayıp uygulayacak, daha sonra da ortalıktan 

kaybolacak, izini kaybettirecektir. Şirkete ait paraya çevrilebilir ne varsa çevirip 

yanına almıştır. 

 Bu kısa ama basit ve net açıklama Popinga üzerinde gerçek bir şok etkisi yapar. 

Yalnız işini değil, şirkete yatırdığı bütün birikimini de kaybetmiştir. 
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O anda, öteden beri şüphelendiği bir gerçeği farkeder: içinde yaşadığı düzenli ve 

mantıklı dünya, herkesin sürdürdüğü sözsüz bir anlaşma, herkesin ortak olduğu 

bir yalandır. Hayatın sunacak daha neleri olduğunu öğrenmek ve geleneklerin 

şimdiye kadar yasakladığı herşeyi yapmak için dayanılmaz bir istek duymaktadır 

artık. 40 yaşındadır ve fazla geç kalmadan kanundan ve âdetlerden korkmadan, 

hoşlandığı gibi yaşamaya karar vermiştir. 

Doğal olarak ilk iş gece trenine atlamaktır. Nereye mi? Doğru Amsterdam'a. 

Orda patronunun metresi, adresini önceden beri bildiği Pamela vardır. Olaylar 

pek de tasarladığı veya hayal ettiği gibi gelişmez. Pamela yüzüne karşı yüksek 

sesle gülmeye başlayınca onu susturması gerekir ve bunu sözle başaramayınca 

bir yastık kullanmak zorunda kalır. 

Sonraki durak Paris'dir. Tesadüfler onu şehrin ayak takımına karıştırır. Bir araba 

çalmaktan başlıyarak çeşitli suçlara karışır, kimisini de bizzat işler. Bütün bunlar 

tesadüf müdür, yoksa kader ona, "macera mı istiyordun, al sana macera!" mı 

demektedir? 

Paris'in yer altı dünyasının aranan adamı olması, Komiser Megre'nin avı haline 

gelmesi demektir. Bu noktadan sonra ünlü komiser devreye girer ve bir kaç-

kovala oyunudur başlar. Komiser gazetelere beyanatlar vererek, suçlu hakkında 

düşüncelerini aktarmakta; o da doğrudan komisere mektuplar yazarak yanıldığı 

noktaları düzeltmektedir. 

 Eski kuşak polisiye eserlerde gelenek olduğu üzere, elbette sonunda adalet 

tecelli eder ve Popinga yakalanır. Ama hapishaneye değil, bir kliniğe kapatılır. 

Burada doktordan "Kees Popinga Davasının Hakikatı" başlıklı bir yazı hazırlamak 

için kâğıt kalem aldığı halde sonunda kâğıtları boş olarak geri verir. Açıklaması 

da basit ama yerinde ve anlamlıdır: "Yazılacak bir hakikat yoktu ki!" 

"Trenlerin geçişini seyreden adam", "Yaşamak Hırsı" adıyla Sait Faik tarafından 

dilimize çevrildi. 

* 
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Ziya Paşa 

 

 

 

 

 

Bir Tanzimat Aydını: 
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Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir  

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir 

nush: nasihat, öğüt tekdir: azarlama 

Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim 

Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde 

 

turfa: tuhaf  

müneccim: yıldız bilimcisi, falcı  

reh-güzer: geçit, geçecek yol 

 

Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz  

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde  

 

ayine: ayna 

Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma  

Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir  

 

bed-asl: soyu kötü, aslı fena  

necâbet: soyluluk, soy temizliği.  

zer-dûz: sırmalı, sırma işlemeli 

 

Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez  

Bâran yerine dürr-ü güher yağsa semadan 

bî-baht: bahtsız, talihi kötü katre: damla bâran: yağmur 

dürrü-ü güher: inci ve cevher, mücevherat 

Seyretti hava üzre denir taht-ı Süleyman  

Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde 

seyretti hava üzre: havada gezdi, dolaştı 
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Bunlar ve bunlar gibi daha nice unutulmaz manzum vecizenin sahibi Ziya Paşa 

bir Tanzimat aydınıdır. Çağının diğer aydınları gibi o da çok yönlü bir kişiliğe 

sahiptir; şair, yazar, fikir adamı, devlet adamı ve diplomat. Edebiyat tarihimizde 

1839'da ilân edilen Tanzimatla başladığı kabul edilen Edebiyat-ı Cedide (Yeni 

Edebiyat) döneminin de üç öncüsünden biridir (diğer ikisi Şinasi ve Namık 

Kemal). 

Hayatı: 

1825 yılında İstanbul'da, Kandilli'de doğdu. Asıl adı Abdülhamid Ziyaeddin'dir. 

Babası Erzurum'un İspir kazasından gümrük kâtibi Feridüddin efendidir. Beyazıt 

Rüştiyesinde ve devlet memuru yetiştiren Mekteb-i Ulûm-i Edebiye'de okudu. 

İyi bildiği Arapçaya ek olarak, öğretmeni İsa efendiden Farsça öğrendi. 17 

yaşında kâtip olarak girdiği Sadaret Mektubî Kalemi'nde 11 sene görev yaptı. 

Sadrazam Mustafa Reşid Paşa tarafından 1855'te Saraya alınarak Mabeyn-i 

Humayun beşinci Kâtipliği'ne atandı. Burada Fransızca öğrenen Ziya Paşa, Reşit 

Paşanın vefatı üzerine Âli Paşa'nın sadrazam olmasıyla saraydan uzaklaştırıldı. 

Zaptiye Nezareti müsteşarlığı, Atina Elçiliği, 1861'de Kıbrıs, 1863'te Amasya 

mutasarrıflığı görevlerine atandı. Bosna ve Hersek bölgesi müfettişliği, Meclis-i 

Vâlâ azalığı, Devaî nazırlığı, tekrar Amasya ve sonra Samsun mutasarrıflığı yaptı. 

1867 de resmî bir görevle Paris'e gitmeye hazırlanırken haber alınan bazı gizli 

siyasi faaliyetleri sebebiyle ikinci defa Kıbrıs mutasarrıflığına atandı, ancak bu 

göreve gitmeyerek Avrupa'ya geçti. 

Paris ve Londra'da Namık Kemal'le beraber 1868-69 yıllarında Hürriyet 

gazetesini çıkardılar. Daha sonra (1870) Cenevre'ye geçerek Hürriyet'i 64.ncü 

sayısından itibaren orada tek başına çıkardı. 

1871'de Âli Paşa'nın vefatı üzerine diğer Genç Osmanlılarla beraber yurda 

döndü. Bu dönüşün de, Avrupa'ya gidişi gibi siyasi ve edebî kişiliğinde değişime, 

hem de ters yönde bir değişime sebep olduğunu görüyoruz: ikbal yolu tekrar 

açılmıştır artık. Bu dönemde İcra Cemiyeti Reisliği, Şûra-yı Devlet (Danıştay) 

âzalığı, Beşinci Murad'ın Mabeyn Başkâtipliği, Maarif Nezareti Müsteşarlığı 

(1876) görevlerinde bulundu. 

Abdülhamid döneminde de itibarı bir süre devam etti. Yeni Kanun-ı Esasi 

(anayasa) nın hazırlanmasında Namık Kemal ile beraber görev aldı. 

Yükselmesine sebep olması gereken bugörev tam aksi tesir yaptı. Halk arasında 

bir dedikodu çıkmış, onun yeni kurulacak meclise halk tarafından mebus 
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(milletvekili) seçileceği konuşulmaya başlanmıştı. Gazetelere de yansıyan bu 

dedikodu saray'ın hoşuna gelmedi, 1877'de Vezir rütbesi verilerek Suriye 

Valiliğine tayin edildi. Yani rütbesi yükseltilmiş, ancak görev yeri bakımından 

uzaklaştırılmıştı. 

Daha sonra Adana Valiliğine atandı ve bu görevdeyken 17 Mayıs 1880'de vefat 

etti. 

Sanatı ve Eserleri: 

Ziya Paşa'nın edebî zevkini daha çocuk yaşlarda, Lalası İsmail Ağa'dan dinlediği 

Âşık Kerem, Âşık Ömer ve Âşık Garib gibi halk şiirlerinden aldığını ve Mekteb-i 

Ulûm-ı Edebiye'de iken hiciv şiirleri yazdığını biliyoruz. 

Sadaret Mektubî Kalemindeki memuriyeti esnasında da edebiyata ve özellikle 

şiire olan ilgisi devam etmiş, Fatin Efendi ve Osman Şems Efendi gibi tanınmış 

şairlerle bir arada bulunarak onlardan istifade etmiş, bilgi ve tecrübesini 

ilerletmiştir. Bu dönemdeki eserleri göz doldurmuş olmalı ki, 1861 yılında 

kurulan ve Hersekli Arif Hikmet Bey'in evinde toplanan Encümen-i Şuara'ya 

alınmış, şiirleri dillerde gezer olmuştur. 

İleriki yıllarda, hayatındaki çalkantılara paralel olarak sanat alanında da zikzaklar 

çizecek olan Paşa'nın bu dönemde yazdıkları gene de en güzel şiirleri 

arasındadır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri de, doğu 

kültüründen süzülmüş seçme konuların gayet veciz bir şekilde ifadesi olan Terci-

i Bend'dir. 

Bu döneme ait şiirleri, ölümünden sonra (1882) yayınlanan Divan'ına alınmıştır. 

72 sayfalık küçük hacmine rağmen bu eser, klasik divan yapısının bütün 

özelliklerini taşımaktadır. Münacat ve naat'larla başlamakta, devrin sultanına 

yazılmış kasideler, cülûsiyeler, önemli olaylara için tarih düşürmeler, murassalar 

ve noktasız kasidelerle devam etmektedir. Ayrıca Fuzulî, Bakî, Nedîm gibi eslafa 

(önceki şairlere) nazireler de bu divanda yer almaktadır. 

Mabeyn-i Humayun'daki görevi esnasında Mabeyn Müşiri Edhem Paşa'nın 

Fransız tarihci Vierdot'dan tercüme etmekte olduğu Endülüs Tarihi adlı kitabın 

daha sanatlı bir dille yazılması bakımından yardımcı olmuş, bu müşterek 

tercüme genç şairin Fransızcasını ilerletmesine de vesile olmuştur. Daha sonra 

Cheruel ve Lavallee'nin yazdığı Engizisyon Tarihi isimli bir kitabı da gene 

Fransızcadan tercüme etmiştir. 
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Ziya Paşa'nın, saraydan uzaklaştırılması üzerine; mutlakıyete son verilerek 

meşrutî bir yönetim kurulması amacıyla kurulmuş, ancak gizli faaliyet gösteren 

Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne girdiğini görüyoruz. Ziya Paşanın bu yöndeki 

faaliyetlerinin itici gücünün, saray camiasında sürekli yükselme eğilimi gösteren 

ikbal yolunun Sadrazam Âli Paşa tarafından kesilerek saraydan uzaklaştırılması 

olduğu konusunda araştırmacılar fikir birliği içindedir. Dahası, Ziya Paşa'nın 

siyasî ve edebi kişiliğinin de bu kötü olay etrafında ve bir bakıma bu sayede 

geliştiği de yaygın bir görüştür. 

1867 tarihine rastlayan bu uzaklaştırma olayının üzerine o öfkeyle Avrupa'ya 

geçince oradaki Ali Suavi ve Namık Kemal'le beraber çalışmış,   Namık Kemal'in 

başlattığı HürriyetGazetesinin 1868'de Londra'da yayınlanmaya başlamasıyla bu 

gazetede yazmaya başlamıştır. Önceleri yazılarında siyasi tenkit sınırlarını 

aşmayan Ziya Paşa, Namık Kemal'in çekilmesiyle gazetenin yayınını tek başına 

üstlenmiş, aynı zamanda da işi şahsiyata dökerek Âli Paşa hakkında ağır yazılar 

yayınlamıştır. Bunlar arasında Rü'yâ gibi zarif olanlar varsa da önemli bir kısmı 

sınırları zorlayan, hatta aşan niteliktedir. 

Hürriyet gazetesinin Lonra'da yayınlanan 68 ve 69'uncu sayılarında çıkan Rü'yâ, 

habnâme tarzında, siyasi tenkit, röportaj ve hiciv alanlarında başarılı bir eserdir. 

Ziya Paşa bir parkta otururken uykuya dalar ve bir rüya görür. Bu rüyada 

kendisi, padişah Sultan Aziz'le bir mülâkat yapmaktadır. Memleketin içinde 

bulunduğu kötü durumu maddeler halinde sıralayıp arz ederken bütün bunların 

Âli Paşa'nın kötü idaresinden kaynaklandığını anlatmaktadır. Sonunda da bütün 

bunları düzeltecek kişinin bir tarifini yapar ki o da kendisidir. 

Londra'da Sultan Abdulaziz'e takdim etmek üzere kendi hayat hikâyesini 

özetlediği Arz-ı Hal isminde bir yazı kaleme alır. Girişinde Saltanat-ı Seniyeyi 

bulunduğu muhataradan halâs için hazırladığını belirttiği bu yazının yer yer 

oldukça sade bir dille yazılmış olması önem taşımaktadır. 

Hürriyet gazetesinin Lonra'da yayınlanan 11'inci sayısında yayınlanan Şiir ve İnşa 

isimli makalesi onu yenilikci edebiyatın öncüleri arasına yerleştiren yazıların 

başında gelir. Bu yazıda Ziya Paşa, bu konuyu neden ele aldığını açıklarken, o 

günkü şartlarda eğitim görmenin nazım ve nesirde güzel yazmayı öğrenmek 

anlamına geldiğini, ancak şiir ve nazımda artıkyolların tıkanmış olduğunu, 

geleneksel usulleri terkedip yenileşmek gerektiğini ileri sürer. Bunun için de 

gerekli ve geçerli yol: şair ve yazarların olabildiğince sade bir dil kullanmaları, 
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şiirde şekil, içerik ve dil bakımından Halk Şiirine dönülmesi ve Avrupa'dan diğer 

fenlerle beraber edebiyat da öğrenilmesidir ona göre. 

Bir şiirinde 

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm  

Dolaştım mülk-i İslâm'ı bütün viraneler gördüm 

diyen Ziya Paşa'nın, çağının aydınlarını kaplamış olan o aşağılık duygusundan 

payına düşeni almış olduğu anlaşılmaktadır. İnsan hak ve hürriyetlerinin elde 

edilmesi başlığı altındaki siyasi hedefler için Edebiyat'ı başta gelen araç bilen ve 

kullanan o zamanın aydınları için bu düşünce tarzının yadırganması söz konusu 

değildi. Eski dil ve sanat anlayışını değiştirmek, Edebiyatta Avrupa'nın edebiyat 

anlayış ve uygulayışına uygun bir yol tutmak, bunu sağlayabilmek için de halka 

dönmek, onun anlayabileceği, alışageldiği şekilleri, üslûbu ve dili kullanmak 

gerekiyordu. Sonuçta Ziya Paşa bu makalesinde Divan Edebiyatını reddederek 

dışlamakta, işi başta gelen divan şairlerini şair saymamaya kadar uzatmaktadır. 

Otoritelere göre Namık Kemâl'den sonra Türkçe üzerinde ikinci büyük düşünüş 

olan bu makale, Ziya Paşa'yı Saf Türkçe cereyanının en büyük yol açıcılarından 

biri yapmaktadır. 

Ne var ki Ziya Paşa'nın bu makalede ortaya koyduğu ilkelere uyduğu, bu 

görüşler doğrultusunda eserler verdiği pek söylenemez. Halk şiiri tarzında 

yazdığı 

Akşam olur güneş batar şimdi buradan  

Garip garip kaval çalar çoban dereden  

Pek körpesin esirgesin seni Yaradan  

Gir sürüye kurt kapmasın gel yavrucağım 

şeklinde başlayan şiirinden başka bu alanda kayda değer bir örnek yoktur. 

Dahası, sonraki dönemde, yurda döndükten sonra bu yenilikci görüşleri devam 

ettirmeyecek, hatta bunlardan hiç söz etmeyerek yokmuş gibi davranacak; aksi 

yönde eserler verecek ve makaleler yazacaktır. 

Aynı döneme ait Zafernâme, gene Âli Paşa'yı konu alan bir yergi olmakla 

beraber birçok bakımdan önemli bir çalışmadır. Mizahla yerginin ustaca 

birleştirildiği bu manzum eserinde Ziya Paşa, Âli Paşa'nın Girit'e gidişini konu 

almıştır. 1866'da, başta Rusya, Avrupa devletlerinin destekleriyle Girit'de bir 

Rum isyanı patlak vermiş ve çok ciddi bir problem haline gelmiştir. Sadrazam Âli 
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Paşa bizzat Girit'e giderek meseleyi, adanın bir tür kısmî bağımsızlıkla 

yönetilmesi yolunda bir sonuca bağlamış, bu da en azından yükselmiş 

gerginliğin bir süreliğine de olsa giderilmesini sağlamıştır. Ancak Ziya Paşa bu 

olayı sivil bir paşanın askeri bir zaferi gibi göstererek çok latif bir şekilde alaya 

almıştır. Görünüşte Âli Paşa övülüp göklere çıkarılırken gerçekte rezil 

edilmektedir. Meselâ, Âli Paşa'nın batı hayranlığını: 

Öyle nazik ki eğer şapkalı bir kunduracı  

Evine gelse eder tâ kapıdan istikbal 

istikbal: (burada) karşılama şeklinde anlatıvermektedir. 

Hadise üzerine gûya Âli Paşa'nın hayranlarından biri övücü bir kaside yazmış, 

ikinci bir kişi bunu tahmis etmiş (her beyte üçermısra eklemiş), bir üçüncü kişi 

tarafından da gene kaside şeklinde şerh edilmiştir. Bu eserinde Ziya Paşa hiciv 

sanatının en önemli örneklerinden birini vermiştir. 

İsviçre'de yazdığı Terkib-i Bend, hem Ziya Paşa'yı edebiyat ve kültür tarihimizin 

unutulmazları arasına katan hem de onu en iyi temsil eden eseridir diyebiliriz. 

Paşa bu eserini Bağdatlı Ruhi'nin 

Sanman bizi kim şîre-i engür ile mestiz  

Biz ehl-i harabattanız mest-i elestiz 

şeklinde başlayan meşhur terkib-i bend'ine nazire olarak yazdığı ve nazirenin 

aslından güzel ve başarılı olduğu ifade edilmiştir. 

Terkib-i bend, 12 parçadan meydana gelmiştir. Bunların her biri on birer beyittir 

ki ilk onuna Terkibhane, on birinciye bend beyti denir. 

Ey kudretine olmıyan âgaz ü tenahi  

Mümkün değil evsafını idrâk kemahi 

 

Her nesne kılar varlığına hüsn-i şehadet  

Her zerre eder vahdetine arz-ı güvahi 

 

Hükmün kılar izhar bu âsar ile mihri  

Emrin eder ibraz bu envar ile mahı 

 

Dilsir-i bisat-ı niamın mürg-i havai  

Siyrab-ı zülâl-i keremindir suda mahi 
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âgaz ü tenahi: başlangıç ve son 

evsaf: vasıflar, özellikler 

kemahi: olduğu gibi, hakikatteki şekli ile 

hüsn-i şehadet: iyi ve güzel şahitlik 

güvahi: şahitlik 

âsar: eserler 

mihr: güneş 

ibraz: ortaya koyma, gösterme mah: ay 

dilsir-i bisat-ı niam: nimetler sofrasında doymuş  

mürg-i havai: havadaki kuşlar  

siyrab: (suya) kanmış  

zülal: hafif, sâf ve tatlı su. 

şeklinde, Paşa'nın samimi iman heyecanını yansıtan mısraların yanı sıra yalnız 

aydınların değil, halkın da dilinde yaşayan vecize niteliğindeki beyitlerinin de 

çoğu bu şiirindedir: 

Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından  

Zira yumuşak huylu atın çiftesi pekdir 

halim: uysal, sakin, sessiz 

Erbab-ı kemali çekemez nâkıs olanlar  

Rencide olur dîde-i huffaş ziyâdan 

erbab-ı kemal: olgun insanlar 

nâkıs: eksik, kusurlu, mükemmel olmayan, özürlü 

rencide olur: incinir 

dide-i huffaş: yarasanın gözü 

ziyâ: ışık 

 

En ummadığın keşfeder esrâr-ı derûnun  

Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın 
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esrar: sırlar 

derûn: iç kısım, dâhil; kalb, yürek, gönül 

Bunların bir kısmında 

Kibre ne sebep? Yoksa vezirim diye gerçek  

Sen kendini düstur-ı mükerrem mi sanırsın 

düstur-ı mükerrem: kanun, nizam üzere hareket eden vezir şeklinde gene Âli 

Paşa'ya tarizlerde bulunmaktan da geri kalmadığını görürüz. 

Buna rağmen Terkib-i Bend bir şaheserdir. Buradaki hikmet dolu beyitlerin 

önemli bir kısmı sehl-i mümteni niteliğindedir. Kolayca söylenivermiş gibi 

görünür, ancak benzerini söylemeye kalkışıldığında bunun ne kadar zor olduğu 

fark edilir. 

Ziya Paşa'nın Avrupa'dan döndükten sonra, 1875'de İstanbul'da basılan üç ciltlik 

kitabı Harabat da, özellikle önsözüyle önemli bir eserdir. Bir antoloji olan bu 

eserin ilk cildinde kasideler, üçüncü cildinde mesneviler, ikinci cildinde de diğer 

nazım şekilleriyle Türkce, Farsca ve Arabca şiirler yer alır. Bunların ortak özelliği 

hepsinin de eski tarzda, yâni divan tarzında şiirler olmasıdır. 

Harabat'ın manzum mukaddimesi (önsözü), başında 

Ey varlığı varı var eden var 

Yok yok sana yok demek ne düşvar 

Der her şeyin lisanı her gâh 

Allah Allah Allah Allah 

düşvar: güç, zor 

her gâh: her zaman, daima 

beyitlerinin yer aldığı Tevhid-i Bâri ve Münacat ile başlar ve Naat-ı Nebi ile 

devam eder. 

Daha sonra Sebeb-i Tertib-i Harabat başlığı altında kendi sanat geçmişini ve 

anlayışını özetler: 
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On beşde değildi sinn ü sâl'im  

Kim nazm ile vardı iştigalim 

Mevzun söze can verirdi gûşum  

Eş'ar okusam giderdi hûşum 

Gâhice Garib'i okurdum  

Âşık Kerem'e yanar dururdum 

sinn ü sâl: yaş-baş gûş: kulak hûş: akıl 

Daha sonra eline bir divan geçince öncekileri beğenmez olduğunu anlatan şair 

artık divan şairlerine özenmekte, onları taklit etmektedir. 

Bu mukaddimede bir tür edebiyat tarihi özeti yapan şairin, ayrıca, halk şiirine ve 

Türkceye pek sıcak bakmadığını, tersine eleştirdiğini de görürüz. 

Çıktıkca lisan tabiatından Elbette düşer fesahatından 

Fa'lün fail olmadan nümayan Parmak ile idi bizde ezvan 

İşte bu sebepledir ki el'an Türkî'de yok irticale imkân 

fesahat: Doğru ve düzgün söyleyiş, açık ve güzel ifadeli konuşma 

nümayan: Görünen, meydandabulunan ezvan: vezinler 

irtical: [şiir ve sözü] birdenbire, düşünmeden içine doğduğu gibi söyleme, 

söyleyiş 

Gene de, 

Eslâfde Ahmet ü Necati  

Avare-i dilşikeste Zati 

Türkî sühane temel komuşlar 

Amma temeli güzel komuşlar  

eslâf: Selefler, öncekiler, geçmişler  

dilşikeste: kalbi kırık  

sühan: söz, şiir 

diyerek Türkçe'nin hakkını vermekten de geri durmamıştır. 

Lâyık mı ki şairim diyen zat  

Farketmeye mahrec-i hurufat 

mahrec: çıkış yeri hurufat: harfler 
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diyerek kendi şiir ve şair anlayışını anlatmaya başlayan şair,  

 

İlm olmasa şair olmaz insan  

Dilsiz söze kadir olmaz insan 

Sâni-i şürut-i şairiyet  

Tahsil-i maarif ü fazilet 

Sây eyle ulûma mukdimane  

Ez-cümle bedi' ile beyana 

şürut: şartlar 

sây: çalışma, emek, gayret ulûm: ilimler 

mukdimane: gayret ve dikkatle bedi': söz estetiği 

mısralarıyla şair olmanın şartlarını saymakta, şiir yazmak isteyecek olanlara 

öğütler vermektedir. 

Gelse bir araya saye vü mihr  

Olmaz bir arada cehl ile şi'r 

Olsa ne kadar kavi tabiat  

Yoktur cahil sözünde kuvvet 

Pek tab'ına itimad edenler  

Bulsa dahi bazı hoş suhanlar 

Bilmezlik ile düşer hata'ya  

Uğrar başı cehl ile belaya 

Ya söyle sözü güher nisar et  

Ya samt ü sükutu ihtiyar et 

saye vü mihr: gölge ve güneş kavi: kuvvetli güher: cevher 

nisar etmek: saçmak, dağıtmak samt: susma sükût: sessizlik 

mısralarıyla da şiir için de bilgi'nin ön şart olduğunu, hem cahil hem şair 

olunamayacağını anlatır. 

Avrupa'dan yurda dönüş Paşa'yı Halk şiirinden Divan şiirine rücu ettirmiş olsa da 

Avrupa ve Avrupalılar hakkındaki fikirlerinde pek bir değişiklik olmamıştır: 
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İster isen anlamak cihanı  

Öğrenmeli Avrupa lisanı 

Etmiş orada fünun terakki  

Tahsilden eyleme tevakki 

Bilmek gerek ondaki fünunu  

Terk eyle taassub u cünunu 

Ansız kişi tam şair olmaz  

Bir kimse lisanla kâfir olmaz 

fünun: fenler, ilimler 

terakki: artma, ilerleme, yükselme 

tevakki: sakınma, çekinme 

taassub: körü körüne bağlılık, bâtılda ısrar etme 

cünun: cinnet, delilik, çıldırma, mecnunluk 

Ancak kastettiği körü körüne bir Avrupa taklitciliği değildir: 

Taklit ile aslını unutma  

Milliyetini hakir tutma 

Kıpti Kıptiliğin bırakmaz  

Sair akvama meyli akmaz 

Andan alçak gerektir ki maye  

Milliyetin etmeye vikaye 

Bilmem ki neden her işte mutlak  

Avrupalıya mukallid olmak 

Anlarda bu fikr-i fâsid olmaz  

Yekdiğerine mukallid olmaz 

kıpti:çingene 

akvam: kavimler, milletler maye: maya 

vikaye: Koruma, gözetme, kayırma mukallid: taklitci fâsid:bozan, bozucu 

Ve   şiirle   dil   ilişkisi   çok  veciz   ifadelerle açıklanmıştır: 

Âyinesi şi'rdir lisanın Her kârı lisanladır cihanın 
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Eş'ara gelir ise tenezzül Elbette bulur lisan tezelzül 

tenezzül: inme, alçalma 

tezelzül: sallanma, sarsılma 

Mâdem kelam cavidandır  

Eş'ar dahi ebed-nişandır 

Her hoş söz kim gelir zebana  

Âlemde kalır o cavidane 

cavidan: sonu olmayan, sonsuz, dâim ebed: sonsuzluk zeban: dil, lisan 

Daha sonra belli başlı divan şairleri hakkındaki değerlendirmelerin 

sıralanmasıyla Harabat'ın Mukaddimesi sona erer. Bu arada Vesilet-ün Necat 

şairine ve eserine, taklid edilememiş olması da vurgulanarak özel bir önem 

verilmiş olması dikkat çekicidir. 

Bu mukaddime bir hayli olumlu - olumsuz tepki almış ve özellikle Namık 

Kemal'in Tahrib-i Harabat ve Takib-i Harabat makaleleriyle bir hayli 

eleştirilmiştir. 

Tam ismi Veraset-i Saltanat-ı Seniye olan Veraset Mektupları isimli iki 

mektuptan ibaret çalışması Ziya Paşa'nın edebiyat bakımından önemli 

sayılmayan bir eseridir. Bu mektuplarda, o günkü şartlarda bazı veraset 

meseleleri incelenmektedir. 

Defter-i Âmal Mukaddimesi isimli çalışması, Ziya Paşa'nın J. J. Rousseau'nun 

meşhur Emile isimli eserinin tercümesi için yazdığı önsöz olarak bilinir. Ancak bu 

tercüme ortada yoktur;hiç yazılmamış, başlanmış bitirilememiş veya kaybolmuş 

olabileceği düşünülmektedir. Mukaddime Paşa'nın samimi bir dille kendi 

çocukluk hatıralarını anlattığı bir metindir. 

Ziya Paşa'nın eserleri arasında bir de Tartuffe Tercümesi sayılmakta ise de bu 

çalışmanın Ahmet Vefik Paşa'nın yaptığı tercüme üzerinde bazı değişikliklerden 

ibaret olduğu, Ziya Paşa'nın bu çalışmayı Adana valisi iken, eserin sahnelenmesi 

maksadıyla yaptığı daha sonra anlaşılmıştır. 

Gene eserleri arasında sayılan Telemak ve La Fontaine Tercümeleri de Emile ve 

Confession tercümeleri gibi bulunamamıştır. 
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Sonuç: 

Ziya Paşa edebiyat tarihimizin önemli kilometre taşlarından biridir. Onda bir adı 

da Tanzimat Edebiyatı olan Edebiyat-ı Cedide'nin bütün özelliklerinin 

toplandığını görürüz: Divan Şiiri'nin özellik ve güzelliklerini yaşatma ve 

sürdürme hevesi, Halk Şiirine ve Âşık ağzına dönüş çabası ve Avrupalılaşma 

eğilimi. Bu özellikleri yaşar ve yaşatırken katı bir tutuculuk sergilememiş, her üç 

kaynağa da olumlu ve ılımla yaklaşmış, iyi ve güzel yönleriyle beraber hata ve 

noksanları da dile getirmiş olması onu bilimsel anlamda iyi bir edebiyat adamı 

yapmaktadır. 

Bu günkü kuşağa eski ve ağır bir dil gibi görünse de Ziya Paşa'nın dil 

konusundaki görüşleri de dili kullanış şekli de, bütünüyle ve tutarlı bir şekilde 

sadeleşme yönünde; eserleri de çağının okuyucusu için yeterince sadedir. Onun 

gerek nazım gerekse nesir dilinde sürekli bir sadeleşme gösterdiği inkâr 

edilemez. Eserleri yazıldığı tarihlere göre sıralanıpkarşılaştırıldığında bu husus 

kendini göstermektedir. Buna göre onun dilde sadeleşme ilkesine sadık kaldığını 

kabul etmek gerekir. Ancak bu sadeleşme, dildeki yerleşmiş unsurları kaldırıp 

atarak, yerlerine uydurma bir takım yeni kelime ve deyimler koymak suretiyle 

yapılan yapay bir sadeleşme olarak anlaşılmamalıdır. Öteden beri karşısında 

olduğu tasannu denilen sanatlı yazma adına ağdalı bir dil kullanmayı, lügat 

köşelerinde kalmış, kimsenin kullanmadığı hattâ anlamadığı kelime ve 

deyimlerden uzak durup, yazıda anlaşılabilirliği, gününün okuyucusuna hitap 

etmeyi ön plana alan bir sadeleşmedir onunki. 

Ziya Paşa sanat yönüyle aşılamamış bir üstünlüğe sahiptir. Şiirinde lirizm yok 

şeklinde lirizm'i şiirin ön şartı sayan görüş onun bu üstünlüğüne halel getirecek 

güçte değildir. Hayat hikâyesinin açıkça gösterdiği gibi, onun lirizme falan 

ayıracak vakti olmamıştır. İçinden çıktığı toplumun ortak değer yargılarını 

sevmiş ve onlara saygı duymuş, sanatını bu sevgi ve saygıyı yaşatıp gelecek 

kuşaklara aktarmaya adamıştır. 

Ruhu şâd olsun. 

* 
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Abidin Paşa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir sufi paşa: 
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Hilal ve Salip 

Büyük Osmanlı Devletinin son yüzyılı zeval yüzyılıdır. Bu zevalin hakiki sebebi 

bellidir: fena kanunu; dünyayı ve içindeki her şeyi yoktan var eden, dünyadaki 

her şeyi fani sıfatında yaratmıştır. Zahiri sebeplerin önde geleni de elbette 

içsebeplerdiyebileceğimiz yönetim zaaflarıydı. Bir de dış sebepler vardı: adeta 

bütün dünya, en azından uzak - yakın bütün komşuları Osmanlı'yı yıkıp yok 

etmek için el birliği etmiş; içerdeki bir yığın şer odağı da bu büyük yıkıma 

katılmış, bilerek veya bilmeyerek yardım etmiş, destek olmuştu. 

Osmanlıdan çok önce, en az üç yüzyıl önce başlayan, Salip'in Hilal'i yok etme 

saplantısını gerçekleştirmek için geliştirdiği son strateji, uzun çabalardan sonra 

bu son yüzyılda meyvelerini verdi, sonunda maksadına ulaştı. Bu strateji 

temelde çok basitti: böl ve yok et. O zamana kadar Osmanlı şemsiyesi altında 

kardeşçe, barış içinde, mutlu, müreffeh vemedeni yaşayan bir yığın kavme 

görünüşte bağımsızlık, gerçekte isyan sevdası aşılandı ve maddi yardımlarla da 

desteklendi. Onlarca kavim ayaklandı, başkaldırdı, yıllar süren kanlı kardeş 

kavgalarını göze aldı, uyguladı ve birer ikişer ana gövdeden koparak kendi 

hayatını yaşama yolunu seçti. Milyonlar katledildi, göçe zorlandı, göç yollarında 

telef oldu. Merkezi otoriteyi hedef alıyor gibi görünen bu isyan gerçekte barışa, 

kardeşliğe, refaha ve medeniyete karşıydı. 

Tabii burada kavimleri bütün olarak görüp suçlamak doğru değil. Kavimler ve 

milletler, kavim ve millet olarak karar verip savaşmazlar; onlara kalsa zaten hiç 

savaşmazlar. Onları biri birine kırdıran yönetimleridir. Bu defa milletlerin kendi 

yönetimlerinin ötesinde o zamanın "büyük devletler" i sayılan yönetimler bu 

savaşı kışkırtmış, Balkan ülkeleri biri birini kırarken kenardan seyretmiş, 

isyancılara el altından lojistik destek sağlamaya devam etmişti. Çok basit ama 

ibret verici bir örnek: bizim ders kitaplarımızda bile hâlâ büyük bir şair diye 

tanıtılan İngiliz Lord Byron; Lord'luğu da, şairliği de bir yana bırakmış, kalkıp 

Yunanistan'a gelmiş, kendini Yunanlıları Türk düşmanlığı konusunda eğitme 

idealine adamıştı. İngiltere ile Rusya bir yandan biri biriyle savaşır, her fırsatta 

biri birine çelme takarken Balkan kavimlerini Osmanlıya karşı isyana 

yönlendirme ve destekleme konusunda tam bir işbirliği sergiledi. Önce Rusya 

sonra diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte İngiltere, zamanı gelince, Osmanlı'nın bu 

iç isyanlar ve kargaşalarla iyice zayıfladığına karar verince doğrudan saldırıya 

geçti. 
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Büyük Selçuklu Devletinin küçülüp Anadolu Selçuklu Devletine dönüşmesinden 

sonra Anadolu'daki Türk-İslâm varlığının gittikçe güç kaybederek müstakil 

beylikler haline geldiğini görürüz. Bunlardan biri olan Osmanlı Beyliği hızla 

gelişerek diğerlerini yavaş yavaş bünyesine katar ve Osmanlı Devleti haline gelir. 

Anadolu kendisine dar gelmeye başlayınca da Rumeli'ne, yani Avrupa yakasına 

geçer. Bu geçiş, Devletin kuruluşundan ( 1299 ) yaklaşık 50 yıl sonra, Süleyman 

Paşa yönetimindeki bir birliğin sallarla Çanakkale boğazını geçerek karşı kıyıdaki 

Cimpe kalesine yerleşmeleriyle başlar. 

Osmanlı'dan çok önce başlayan Haçlı Seferlerini Selçuklular karşıladı, hedefine 

ulaşmasına izin vermedi. Ancak bu hayâsız akınların, kaynağı kurutulmadıkça 

asla sona ermeyeceğini Osmanlı çok iyi biliyordu. Rumeli'ne geçiş de dâhil 

Osmanlı'nın Avrupa'da ilerleyişi işte bu bilinçle savunma maksadıyla olmuştur. 

Yoksa ne Osmanlı ne de başka herhangi bir İslâm Devleti hiçbir zaman istilacı 

veya emperyalist yani sömürücü olmamıştır. Hiçbir kavme ve millete ne zulüm, 

ne soykırım ne de asimilasyon uygulamamıştır. 

Nitekim bu geçişten kısa bir süre sonra ( 1364 ) Macar, Sırp, Eflak ve Bosnalı 

askerlerden oluşan 60 bin kişilik bir Haçlı Ordusu Osmanlı'ya karşı harekete 

geçmiş, ancak Meriç nehri kıyısında Hacı İlbey komutasındaki sayısı 12 binden 

fazla olmayan bir Türk birliği tarafından dağıtılmıştı. Tarihe Sırpsındığı adıyla 

geçen bu çarpışma Osmanlının Haçlılarla ilk karşılaşmasıydı. 

Bu tarihten sonra da Haç ile Hilal defalarca karşı karşıya geldi. Haç, Viyana'ya 

kadar Osmanlı'yı durdurmayı başaramadı. 

Büyük Osmanlı Devletinin büyüklüğünün, özellikle her yönde ilerleme, yerleşme 

ve uzun süre kalma başarısının üç temel dayanağı vardır: Askeri, siyasi ve 

kültürel üstünlük. Askeri ve siyasi üstünlüğün kaynakları bellidir: sağlam bir 

eğitim ve sağlam bir liyakat sistemi üzerine kurulu hiyerarşik bir devlet yapısı. 

Kültürel üstünlüğün kaynağı ise sadece "kendi olmak" tan ibarettir. Osmanlı, 

doğru olduğu için, adil olduğu için ve merhametli olduğu için başarılı olmuş, 

kendini sevdirmiş, saydırmıştır. Cesaret, cömertlik, sözünde durma, emanete 

riayet, hakka riayet, ırz ve namusa riayet gibi güzel ahlâk özellikleri, yönetim 

kademesine mahsus değildi, Osmanlı ahalisi de aynı özelliklere sahipti. Burada 

menfi bakışın hemen "hepsi mi ?" diye sorması tabiidir. Ama bu sorunun cevabı 

da tabiidir: elbette hepsi değil; her toplulukta her türlü insan bulunur, 

bulunabilir. Osmanlı'nın özelliği, ezici çoğunluğun bu iyi ahlâka sahip olmasıdır. 
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Bu sayede geniş insan topluluklarının, çeşitli kavimlerin ve milletlerin gönüllerini 

kazanarak kendine katmayı başarmıştır. 

Öte yandan, yukarıda iç sebepler ve yönetim zaafları şeklinde özetlenen çöküş 

sebeplerinin de temelde bu ahlâk kavramıyla açıklanması mümkündür. Osmanlı, 

ahalisi ve yönetimiyle kendini Osmanlı eden güzel ahlâk tan uzaklaştıkça 

gerilemiş ve sonunda batmıştır. 

Arnavutlar 

Balkanların mozaik etnografyasında da bu güzel ahlâk etkili oldu: milletler 

kitleler halinde Osmanlı kimliğine geçerken, Boşnakların ve Arnavutların 

tamamına yakını Müslüman oldu. 

Tarihleri boyunca Sırplarla Yunanlılar arasında sıkışıp kalmış bir milletti 

Arnavutlar. Makedonyalılar ve Karadağlılarla da araları pekiyi değildi. Aslında bu 

coğrafyada hiçbir kavmin diğerleriyle arası iyi değildi. Feodal sistemin üzerine 

kurulmuş olan Hıristiyanlık, kavimler arasındaki süregelen hoşnutsuzlukları 

gidermek şöyle dursun, adeta körüklüyor, Kilisenin menfaatleri neyi 

gerektiriyorsa o yönde bir tutum izliyor, barış, kardeşlik, hoşgörü gibi 

kavramlara ilgi göstermiyordu. Zaten Müslümanlığın hızlı yayılmasının bir sebebi 

de buydu. İslâm üst tabakayı, yani feodal aristokrasi ile kiliseyi de ne kadar 

korkutuyor, kızdırıyor, adeta kudurtuyorsa; halk üzerinde ne kadar olumlu 

etkiler yapıyordu. 

Osmanlı'nın Dalmaçya'ya yani Adriyatik kıyılarına ulaşmasıyla hızla gelişmeye 

başlayan Türk - Arnavut dostluğu iki milleti adeta kaynaştırdı. Arnavut ciğeri, 

Arnavut kaldırımı, Arnavut böreği, Arnavut biberi, Elbasan tava, Arnavut damarı, 

Arnavut inadı gibi günlük hayatımıza işlemiş terim ve deyimlerin ötesinde 

Arnavut kökenli birçok asker, ilim ve devlet adamı tarihimizde önemli roller 

üstlenmiştir. Başta İstiklâl Marşımızın ölümsüz şairi merhum Mehmet Akif 

Ersoy, dilimize emsalsiz lügatler ve edebî eserler kazandırmış olan Şemsettin 

Sami, Budin Beylerbeyi Arnavut Abdurrahman AbdiPaşa (1616-1686), Mimar 

Koca Asım Ağa ( ö: 1659), Sadrazam Kara Ahmed Paşa ( ö: 1555) ve daha 

niceleri. 

Osmanlı, özellikle payitahta nisbeten uzak bölgelerde bir âyan sistemi 

geliştirmişti.[1] Bir bölgenin ileri gelenlerinden, liyakati isbatlanmış, güvenilir 

kişiler o bölgenin yönetimine getiriliyor, Merkez adına bölgeyi yönetme yetkisi 
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ve sorumluluğu veriliyordu. Bunların bölgenin özelliklerini iyi bilmesi, 

merkezden gönderilenlere göre daha başarılı yöneticiler olmalarını sağlıyordu. 

Arnavutluk âyan'larının ilk akla geleni Tepedelenli Ali'dir (1740-1822). 

Başlangıçta basit bir çete reisi iken bir isyanın bastırılmasına katkıda bulunmakla 

Osmanlı'nın dikkatini çekmeyi başarır. Yunan çetelerine karşı başarılı çalışmalar 

yapmakla da İstanbul'dan resmen destek görmeye başlar ve Vezir (paşa) 

rütbesine kadar yükselir, Yanya valisi olur. Ama bunlarla gözü doymaz Ali'nin; 

memur olmak ona yetmez, İstanbul'un onayını almadan vali atamaları falan 

yapmaya başlar. Oysa İstanbul'un böyle efelenmelere tahammülü yoktur, 

azledilir. Ali, doğal olarak bu kararı tanımaz; üstelik isyan halindeki Yunan ve 

diğer Balkan çeteleriyle işbirliği yapmaya, hattâ Avrupa Devletleriyle özel 

görüşmeler yapmaya başlar. Ne var ki İstanbul'un da bu tür olaylara doğal 

tepkisi bellidir: Ali, gönderilen Serasker Hurşit paşa komutasındaki kuvvetlere 

fazla direnemez ve her hain gibi ihanetinin cezasını canıyla öder. 

Hain, düşman demektir; Tepedelenli'nin çeşitli yollardan elde ettiği servet 

(meşhur Kaşıkçı Elmas'ı da bu servete dâhildir) ve özellikle topraklar kamu malı 

olmuştur. Kısa bir süre sonra buemlâkin bir kısmı başka bir Arnavut yöneticiye, 

Çam taifesinden Dinozade Zeynel Abidin oğlu Ahmet Bey'e aktarılır. 

Arnavutluğun güneyiyle kuzeyi arasında etnik bakımdan bazı küçük farklar 

vardır. Cameria (Çamerya okunur) ismindeki güney bölgesinde yaşayanlara Çam 

ahalisi, Çam Taifesi veya kısaca Çamlar denmiştir. Burası oran bakımından 

Müslüman nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Adı geçen Dinozade Ahmet Bey 

bu bölgedendir ve Yunan hududunda o günlerde bölgenin merkezi 

konumundaki Yanya Vilayetine bağlı olan Preveze şehrinde yaşamaktadır. 

Devlet Hizmeti 

Ahmet Bey'in iki oğlu Veysel ve Abidin temel eğitimlerini memleketlerinde 

tamamladıktan sonra İstanbula gelip Devlet hizmetine girerler. İkisi de devrin 

şartları ve babalarının konumu gereği çok iyi eğitim görmüştür. Klasik Osmanlı 

eğitiminin ötesinde komşu ülkelerin dilleriyle beraber birçok dil bilirler ve 

Avrupa bilimlerine aşinalıkları vardır. 

Veysel (Ö: 1903) Kapıkulu (Askeriye) sınıfına girerken, Abidin Silahşor rütbesiyle 

Saray Muhafız birliğine katılır. Sultan Abdülaziz'in hain bir suikast ile tahttan 

indirilmesi ve arkasından alçakça şehit edilmesinden sonra Saray'ın korunması 

güçlendirilmiş, görevliler titizlikle seçilmeye başlanmıştır. Yaşanan tecrübelerle 
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bu göreve Arnavutların tercihen alınmaları gibi bir gelenek oluşmuştur. Silahşor, 

saray muhafızlığının ilk basamağına verilen bir rütbedir. Abidin daha sonra 

mülkiye sınıfına intisab eder. 

İki kardeş de görevlerini hakkıyla yaparak kendilerini sevdirirler ve terfi 

basamaklarını hızla tırmanarak en yüksek rütbe olan Paşa rütbesine kadar 

yükselirler. 

Veysel Paşa hakkında fazla bilgimiz yok ne yazık ki. Abidin Paşa hakkında 

bildiklerimiz biraz fazla olsa da aslında o da pek yeterli değil. Onun hakkındaki 

bildiklerimizin çoğu da, ünlü Mesnevi Şerhi'nde özetlediği kısa hayat 

hikâyesinden pek fazla değil. 

 

Huduttan Hududa 

Abidin Paşa Miladi 5 Nisan 1843 ( Hicri 5 Rebiyülevvel 1259 ) tarihinde Preveze 

şehrinde dünyaya gelir. Başta Türkçe, Arnavutça ve Yunanca olmak üzere birçok 

dil; Arapça, Farsça, Latince, Fransızca ve İtalyanca da bilmektedir. Yunancayı bu 

dilde şiir yazacak kadar iyi bilmektedir. Şiirleri İstanbul, Atina ve Paris'te 

yayınlanmış; Paris'teki bazı bilimsel kuruluşlarca beğenilmiş, övülmüştür. 

Mülkiye sınıfının hemen her kademesinde görevler alır ve başarılı hizmetler 

verir. İlk görevi doğduğu şehrin mutasarrıf muavinliği ve merkez ilçe 

kaymakamlığıdır. Bir süre mutasarrıf görevine vekâlet de ettikten sonra 

derecesi yükseltilerek gene Yanya dâhilindeki Narda ilçesinin kaymakamlığına 

nakledilir. 

Bir bakıma staj anlamına gelen kendi memleketindeki bu görevlerle beraber 

Abidin için hayat bir koşuşturmalar seli haline gelecektir: 

-Terfian İzmir Temyiz Meclisi ikinci başkanlığı, 

-Bir süre sonra da olağanüstü olarak teşkil edilen Komisyon başkanlığı 

-Bu komisyonun kaldırılması üzerine Erbaa (Tokat'ın ilçesi) kaymakamlığı, 

-Tekfur Dağı (Tekirdağ'ın eski adı) kaymakamlığı 

-Varna (Bulgaristan'da) mutasarrıflığı, 

-Mütemayiz rütbesiyle Sofya (Bulgaristan'da) mutasarrıflığı [2], 
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 -Sofya'dan birinci derece ikinci sınıf rütbesiyle Borsa komiserliğine nakil; beş 

yıldan birkaç ay fazla bu görevde kaldı. 

-Bu görevdeyken devlet borçları, borsa işlemleri ve mali meseleler hakkında 

kaleme aldığı kitap Maarif Bakanlığının izniyle basıldı ve yayımlandı. 

-Yine bu süre içinde Başbakanlıkta birçok mühim komisyonlarda bulundu. 

-Meclis üyelerinin halk tarafından birinci ve ikinci derecede seçimlerine dair 

yapılacak yönetmeliğin ön çalışmasını düzenledi. 

-Rusya muharebesi sonlarına doğru (1878) Borsa komiserliği görevi üzerinde 

kalmak üzere Epir sınırlarının tesbiti için Yanya' da Arnavutluk ileri gelenleriyle 

oluşturulan olağanüstü komisyon başkanlığı 

-Birinci derece rütbesiyle tayin olunduğu bu görevi yapmaktayken bu vazife de 

üzerinde kalmak üzere Yenişehir mutasarrıflığı 

-Mart 1879'da gene Yunanistan sınır anlaşmazlıklarının çözümü için kurulan 

komisyonun başkanlığı 

Devrin olayları göz önüne alındığında bütün bu görevlerin hep zor görevler, 

görev yerlerinin de hep problemli ve kritik yerler olduğu görülecektir. Buralar 

genellikle hudut bölgeleridir ve etnik grupların isyana sürüklendiği yerler, yani 

hükümetin başını en çok ağrıtan bölgelerdir. 

Borsa Komiserliği ve borsa nizamnamesinin hazırlanması da gene hem sıkıntılı, 

hem de Osmanlı için yeni bir konuolduğundan kotarılması zor bir meseleydi. 

Mali bakımdan da batağın içine çekilmiş olan ülke yönetimi dış borçlarını 

ödeyebilmek için (gene batılıların ve içerdeki şer odaklarının yönlendirmesiyle) 

iç borçlanmaya yani devlet tahvilleri çıkararak kendi vatandaşına borçlanmaya, 

daha doğrusu dilenmeye başlamıştı. Daha düne kadar dünyanın her yerindeki 

muhtaçlara yardım dağıtan bir devlet için çok utanç verici bir durumdu bu. Ama 

mesele bu değil; tahvil, hisse senedi, bono ve sonuçta borsa gibi ülke için 

tamamen yeni konular için yasal düzenlemeler yapılması idi ki, Abidin Paşa 

kendisine verilen diğer görevler bunu da yüzünün akıyla başarmıştı. 

Yunan sınır komisyonundan telgraf emriyle İstanbul'a çağrılıp Doğu Anadolu 

ıslahatı için, Mamuretülaziz (Elazığ) ve Diyarbakır'a gönderildi. Bu bölgede Türk 

olmayan nüfusun yoğunluğu iddiaları ve buna dayalı bazı azınlık talepleri, daha 

doğrusu azınlıklar adına büyük devletlerin talepleri vardı. Abidin Paşa batılı 

gözlemcileri de kattığı bir sayım yaptırarak nüfus bilgilerinin hiç de iddia edildiği 
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gibi olmadığını ispatlayınca felaket borazancıları seslerini kısmak zorunda 

kaldılar. Ayrıca buradaki bu çok kısa görevi esnasında bir dizi hizmette bulundu: 

Belediye zabıta görevlilerine üniforma giydirirken bu alandaki kargaşayı giderdi, 

bir de şehir polis teşkilatı kurdu. Köylülerin güvenliğini sağladı, ödenmemiş 

maaşları ödetti. 

Birinci Sivas Valiliği ( 1879-1880) 

Bir müddet sonra Elazığ-Diyarbakır Islahat Komisyonu Başkanlığı üzerinde 

kalmak üzere Rumeli beylerbeyi rütbesiyle Sivas komiserliği ve Sivas valiliğine 

atandı. Burada da problemler aynıydı. İngiltere, Anadolu'nun belli başlı 

şehirlerine asker-konsoloslar tayin ederek bu ağın merkezini Anadolu 

Başkonsolosluğu adıyla Sivas'ta kurmuştu. Böylece doğuda Ermeni toplumu 

üzerinde bir etki alanı kurmuş olan Amerikalı misyonerlerden sonra İngiltere de 

Sivas yöresinde ağırlığını hissettiriyordu. Burada toplanan sözde verilerle 

abartılmış Ermeni nüfusu bilgilerini öne sürerek Bâb-ı Ali'den taleplerde 

bulunmaya başlayınca Abidin Paşa buraya gönderilmişti. Ağustos 1879'da 

Sivas'a gelen Paşa, yerli gayri Müslimleri de görevlendirdiği komisyonlar, 

çalışma grupları kurarak, yabancı gözlemcileri de katarak durum tesbiti 

çalışmalarını hemen başlattı. İngiltere'nin Sivas'taki başkonsolosu Albay Wilson, 

paşanın gelişinden memnuniyetini bu ücra yerde, klasik edebiyat eğitimi 

görmüş kişilerin yapabileceği türden sohbetleri paşayla sürdürmenin kendisi için 

büyük bir nimet olduğunu söyleyerek ifade edecekti [3]. Diyarbakır'daki gibi 

burada da iddiaların asılsızlığı ispatlanınca baskı bir nebze olsun hafifletilmiş 

oldu. Bu görevinde de sürenin kısalığına ve ortamın karışıklığına rağmen halka 

hizmet etmeye devam etti. Rus mezaliminden kaçan Kafkas muhacirlerini iskân 

etti, yol inşaatlarını başlattı, Müslümanların eğitim koşullarını iyileştirdi, sokak 

lambaları diktirdi, haftalık bir gazetenin yayımlanmasını sağladı. Vergi ve hukuk 

reformu programları hazırladı. 

Sivas'ta altı ay kadar kaldıktan sonra Mart 1880'de Selanik valiliğine tayin edildi. 

Sadrazamlığa tayini çıkmak, o günlerin tabiriyle mühür kendisine verilmek 

üzereyken yeterince yaşlı olmadığı (o günlerde 37 yaşında) gerekçesiyle 

vazgeçildi ve Vezir rütbesiyle Hariciye Nezaretine (Dışişleri bakanlığı) getirildi. 

Sadece üç ay süren bakanlık görevinden sonra, bakanlar kurulunun bazı 

üyelerinin değiştirilmesi sırasında bakanlıktan ayrılarak birinci dereceden 

rütbesi ve Mecîdî nişanıyla taltif edilerek Adana valiliğine tayin edildi. 
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Adana Valiliği (1880-1885)  

Bir karış bile toprak satamam. Çünkü o bana değil, halkıma aittir. (...) Yahudiler 

milyonlarını saklasınlar. Devletim parçalanınca belki de Filistin'i tek kuruş 

ödemeden elde edeceklerdir. Fakat ancak kadavramız parçalara ayrılabilir. 

Vücudumuzun canlı canlı kesilip biçilmesine razı olamam. 

Siyonizm'in kurucusu olarak bilinen Theodor Herzl'in hatıratından alınan bu 

sözler, Osmanlı'nın dış borçlarının ödenmesi karşılığında Yahudi yerleşim 

alanları oluşturmak üzere Filistin'den toprak verilmesi yolundaki teklife devrin 

Osmanlı Padişahının verdiği cevaptır [4]. Bilindiği gibi, toprağı toptan satın alma 

işi başarılamayınca bireysel düzeye indirilmiş ve Filistin halkından parçalar 

halinde satın alınantopraklar Yahudi göçmenlere verilerek bir ülke kurma 

yoluna gidilmiştir. 

Bu toprak satın alma işi Filistin ile sınırlı değildi. Bir dönem Ermeniler de 

Çukurova başta olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toprak satın 

almaya başlamışlardı. Bunların da arkalarında büyük devletler vardı. Çünkü 

gerekli parayı yabancı bankalardan borçlanarak temin ediyorlardı. İşte Abidin 

Paşa'nın Adana Valiliğine tayini tam da bu döneme rastlar ve o da çok miktarda 

toprak satın almıştır. Bu Padişahın, Ermeni oyununa karşı aldığı bir önlemdir. 

Güvendiği Abidin Paşayı bu işle görevlendirmiş, karşı tarafın müşteri olduğu 

veya olma ihtimali olan her araziyi daha fazlasını vererek satın aldırmıştır. Bunu 

resmi kanaldan yapamazdı, çünkü büyük devletlerle zaten bir yığın pürüzlü 

mesele vardı ve onların yapılan her işten haberleri oluyor, her olayı anlaşmazlık 

vesilesi yapıyorlardı. Abidin Paşanın bu arazi alışlarını kişisel mal hırsıyla 

açıklamaya kalkanlar, hain planları bu yüzden bozulanlar ve onların irsî veya fikrî 

varislerinden başkası olamaz. Abidin Paşa'nın görev yaptığı diğer yerlerde neden 

tek karışlık toprağı olmadığı sorusunun başka cevabı yoktur. 

1880 - 1885 yılları arasında Adana Valiliğinde bulunan Abidin Paşa, unutulması 

imkânsız izler bıraktı. O zamana kadar bataklıklarla kaplı, sivrisinek ve sıtma 

yatağı olan Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin havzalarının ıslah çalışmalarını 

başlattı ve başardı. Bir yandan bataklıklar kurutularak tarıma elverişli alanlara 

dönüştürülürken, bir yandan da sulama kanalları oluşturularak daha verimli 

tarım yapma imkânları geliştirildi. Tabii bataklıkların çevreye ve insan sağlığına 

verdiği zararlarınönlenmiş olması da ayrı bir artı değerdi. Avrupa'dan tarım 

makineleri getirtip Çukurova'da Avrupa tarzında makineli tarımı başlatan da 

Abidin Paşa'dır. 
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Adana ve Ankara'da Abidin Paşa semtleri vardır. Bunlar, bir caddeye teberrüken 

bir valinin isminin verilmesi gibi basit bir şehir meclisi tasarrufu değil; Abidin 

Paşa'nın modern anlamda gerçekleştirdiği şehircilik faaliyetlerinin sonucudur. 

Önce şehre yakın boş bir hazine arazisi iskâna açılmış, sonra bilimsel anlamda 

şehir projeleri çizilmiş, alt yapısı oluşturulduktan sonra halka tahsis edilmeye 

başlanmıştır. 

Adana saat kulesi de Abidin Paşa'nın Adana'ya bıraktığı hatıralardan biridir. 

Tarihi Ulu Cami Külliyesi içinde, kesme taştan, kareye yakın dikdörtgen kesitli, 

32 m. yükseklikteki bu saat kulesi 1882 yılında Abidin Paşa tarafından 

yaptırılmıştır. Adanalıların Büyük Saat dedikleri bu yapı sadece saat değil, 

Saathane'dir. O zamanlar memleket saat ayarı, radyo, televizyon, bilgisayar gibi 

saatlerin ayarlanabileceği merkezler yoktu ve akşam ezanının daima saat 12'de 

okunması esasına dayanan ezanîsaat uygulaması vardı. Bunun için de birilerinin 

her gün akşam ezanının kaç dakika erken veya geç okunacağını hesaplaması ve 

halka bildirmesi gerekiyordu. Bu işin uzmanlarına muvakkıt, çalıştıkları yere de 

muvakkıthane denirdi. İşte Adana'da ve o dönemde daha pek çok şehrimizde 

saat kulelerinin yapılış amaçlarından biri de bu muvakkıthane ihtiyacını 

karşılamaktı. 

Devrin şairlerinden Fani Efendi bu saathane için şöyle bir kıta ile tarih 

düşürmüş: 

Bir muazzamdır eserdir ki, misli yok naziri yok  

Zahiren saat çalar, manen hükümet seslenir  

Ol cenabı Abidine eyler dua  

Çünkü andan ruz-u şeb vakt-i ibadet seslenir 

Taşköprü başındaki Askeri İdadi binası da (sonra erkek, daha da sonra kız lisesi) 

Abidin Paşa'nın Adana'ya bıraktığı hatıralardan biridir. Burası Adana'da Avrupai 

tarzda eğitim veren ilk kurum olarak açılmıştır. Önceki valilerden şair Ziya 

Paşa'nın türbesinin yapılması da küçük gibi görünse de önemli bir hizmettir. 

İç Anadolu şehirlerini Niğde yönünden Mersin'e bağlayan Tarsus Adana Kozan 

şosesi de Abidin Paşa'nın Adana valiliği esnasında yapılmış ve hizmete açılmıştır. 

Ankara Valiliği ( 1885-1892) 

Abidin Paşa 1884'de bir yıl süreyle ikinci defa Sivas valiliği yaptıktan sonra 

Ankara'ya tayin edildi. 
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O zamanlar 30 bin nüfuslu küçük bir kasaba olan Ankara da Abidin Paşanın 

şehirciliğinden ve hizmet aşkından nasibini almıştır. O zamana kadar yükseklik 

sebebiyle su verilemeyen Kale civarındaki semtlere Elmadağ ve Hanım Pınarı 

sularının getirilmesi, toprak künkler yerine pik borularla şehre dağıtılması, 

çeşmeler yapılması, şehrin etrafına yollar açılması; kurulan itfaiye teşkilatı, 

yapılan hastane, ambarlar, açılan okullar; Abidin Paşa'nın Ankara'ya yaptığı 

hizmetlerin ön sıralarında yer alır. 

1892'de demiryolu Ankara'ya ulaştığında Ankara Valisi Abidin Paşadır. Onun 

Ankara yönünden yaptığı yardım ve destekle demiryolunun Ankara'ya ulaşması 

hız kazanmıştır. Atla, arabayla veya kervanla en az bir hafta süren İstanbul yolu 

hem bir güne inmiş, yani kısalmış, hem de rahat ve güvenli hale gelmiştir. 

Böylece İstanbul'la iç Anadolu'nun bağlantısı da Ankara üzerinden sağlanır 

olmuştu. İstasyonla bu günkü adıyla Ulus Meydanı arasındaki dümdüz geniş 

cadde (Cumhuriyet Caddesi) de bu dönemde açılmıştır. 

Abidin Paşa'nın Ankara'ya yaptığı hizmetlerden biri de Abidin Paşa semtidir. 

Aynen Adana'daki adaşı gibi bu semt de Vali'nin gayretleriyle önce altyapısının 

sonra binaların yapıldığı, son derece düzgün planı olan bir semttir. Binalar biri 

birinin güneşine ve rüzgârına engel olmayacak şekilde yerleştirilmiş, sokaklar ve 

caddeler muntazam bir şekilde tasarlanmıştır. Binaların gelişigüzel yapılmasına 

izin verilmemiş, asgari standartlara sahip olma şartı getirilmiştir. Abidin Paşa 

bununla da kalmamış, eski-yeni bütün binalara "kenifhane" yani tuvalet 

bulundurma mecburiyeti getirmiştir. Abidin Paşa semti o dönemin modern 

şehircilik anlayışıyla oluşturulmuş nadir mekânlarından biridir. 

Bazı tüketim mallarının alışveriş merkezleri olan Kapan Han, Tuz Hanı, Pirinç 

Hanı ve konaklama maksadıyla kullanılan diğer hanlar, hızla büyüyen şehrin 

konaklama ihtiyacını karşılamaktan uzaktı, trenin gelmesiyle bu ihtiyacın hızla 

büyüyeceği belliydi. Bu sebeple vilâyetçe, daha tren Ankara'yaulaşmadan o 

günün şartlarında modern bir han yapılmış ve emsalleri gibi ahşap değil kârgir 

bir bina olduğundan Taşhan adı verilmiş, bu günkü Ulus Meydanına da Taşhan 

Meydanı denmişti. Bina uzun yıllar yolcu konaklama tesisi olarak hizmet 

verdikten sonra İstiklâl Savaşı esnasında yaralıların tedavi edildiği bir hastane 

olarak kullanıldı. Daha sonra uzun süre İstanbul'dan ve Anadolu'dan gelen 

milletvekillerini ağırlayan Taşhan, 150-200 yatak kapasitesiyle, kaloriferi, banyo 

tesisatı ve telefonuyla o günlerin en kaliteli konaklama yeri, yani oteliydi. Bu 

dönemde bir kısmı bir Rus'a verilerek meyhane haline getirilen bina, o zamanki 
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Büyük Millet Meclisi binasının karşısına Ankara Palas'ın açılmasıyla önemini 

kaybetmiş, 1936'da yıkılarak yerine Sümerbank binası yapılmıştı. 

Eski Telgrafhane binası da Abidin Paşa zamanında inşa edilmiş ve Kurtuluş 

Savaşı sırasında civar vilayetlerle ve diğer bölgelerle iletişimi sağlayarak çok 

önemli bir rol oynamıştı. 

Önceki vali Sırrı Paşa zamanında başlayan idadi inşaatını tamamlayıp açmak da 

1887 yılında Abidin Paşaya nasip olur. Kesme taşla yapıldığı için halk arasında 

Taş Mektep diye anılan bu binanın resmi adı Mekteb-i Sultani idi. Bu gün Yüksek 

İhtisas Hastanesi'nin olduğu yerde bulunan, iki katlı, dikdörtgen planlı bu bina, 

Kurtuluş Savaşı yıllarında bir süre Milli Savunma Bakanlığı olarak kullanılmış, 

daha sonra Ankara Erkek Lisesi olmuştur. 

1860 yılında Vali Konağı olarak yapılan Abidinpaşa Köşkü Ankara'nın halen 

korunan tarihi abidelerinden biridir. Rivayetlere göre Abidin Paşa, Vali 

Konağının yerine kararvermek için şehrin muhtelif yerlerine çiğ et astırır; 

bunlardan en geç bozulanın bulunduğu yeri seçer. Bu köşkün İstiklal Savaşımızın 

tarihinde önemli bir yeri vardır. İşgal kuvvetleri İstanbulu işgal ederken Harp 

Okuluna da el koymuş ve faaliyetine izin vermemişti. Buradan ve İstanbuldaki 

diğer askeri okullardan ayrılan öğrenciler yurt savunmasına katılmak için 

Ankara'ya geldiler. En basit ihtiyaçların bile sıkıntısının çekildiği, bir anlamda 

yokluklar savaşı olan bu savaş da en azından bu özelliğiyle Hilal'in Salip'e attığı 

en büyük tokatlardan biridir. Orduya subay yetiştirecek okul için uygun bir bina 

bulunamamış, Abidin Paşa Köşkünün bahçesine dermek çatma barakalar ve 

çadırlar kurularak köşk, Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgâhı adıyla 

muvazzaf ve yedek subay yetiştirmek üzere okul haline getirilmişti. Buradan 

mezun olan genç subaylar Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık 

Zaferi'ndeki üstün başarılar gösterdiler, Sakarya'da verdikleri aşırı zayiatla tarihe 

isimlerini altın harflerle yazdırdılar. 

Abidin Paşa Ankara'yı Adeta İstiklal Savaşına hazırlamış gibidir. 

Akdeniz Adaları Genel Valiliği ( 1893- 1906 ) 

1893'de Cezayir-i Bahr-i Sefid denilen Ege ve Akdeniz Adaları Genel Valiliğine 

atanan Abidin Paşa, idare merkezi olan Rodos'a giderek göreve başlar. Adalar 

da gerek coğrafi bakımdan gerekse o yılların olağanüstü şartları yüzünden 

idaresi en zor bölgelerden biridir. Gene kural değişmemiş, gene en zor görev 
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Paşa'ya verilmiştir. Burada da başarılı çalışmalarını sürdürür, bir vali konağı 

yaptırır. Ailesini de buraya getirmiş ve bu zorlu görevde 13 yıl kalmıştır. 

Bu 13 yılın sonunda gene bir komisyonun, Yemen Islahatı Komisyonunu 

başkanlığına tayin edildiyse de hemen arkasından Sadrazamlık teklif edilmek 

üzere İstanbula 133 çağrılmış, ancak bu hızlı ve stresli hayata kalbi daha fazla 

dayanamamış, 1906'da mabeynde geçirdiği bir kalp krizi sonucunda 63 yaşında 

vefat etmiştir. 

Abidin Paşa ehl-i tarik olup, Merkez Efendi postnişini Şeyh Nurettin efendiye 

bağlı idi. Kabri Fatih Camii haziresinde, Gazi Osman Paşa türbesinin 

bitişiğindedir. Mütevazı, etrafı açık bir türbede kardeşi Veysel Paşa ile yan yana 

yatmaktadır. Allah Rahmet eylesin. 

Sürgünler: 

Abidin Paşa kendi hayat hikâyesinin son tarafında, babasının Konya'da kolera 

hastalığından vefat ettiğini bildirmekte, ama onun Konya'da bulunuş sebebi için 

"hasbel icab" demekle yetinmektedir. Dinozade Ahmet Bey'in Konya'ya sürgün 

edilmiş olduğuna dair bilgiler vardır. Buna göre İstanbul yönetimi onun Kavalalı 

Mehmet Ali ve Tepedelenli Ali Paşalar gibi Osmanlı'ya isyan etme ihtimalinden 

şüphelenerek bu sürgün cezasını uygulamıştır. 

Aynı şekilde, Abidin Paşa'nın da Diyarbakır ve Sivas'taki faaliyetlerini kendi 

çıkarlarına aykırı bulan dâhili ve hârici şer güçlerin onun hakkında karalama 

kampanyaları geliştirerek Rodos'a sürgün edilmesini sağladıkları da ileri 

sürülmektedir. 

Dönemin şartları göz önüne alındığında bu bilgiler pek de akla uzak değildir. 

Özellikle dış borçlar yüzünden Osmanlı üst yönetiminin İngiltere başta olmak 

üzere batılı devletlerin bazı taleplerini geri çeviremedikleri, kerhen de olsa 

yerine getirmek zorunda kaldıkları bilinen gerçeklerdir. Meselâ Sultan 

Abdülaziz'in, sabit ihanetleri sebebiyle defalarca azlettiği Mithat Paşayı 

Sadrazam, Hüseyin Avni Paşayı Serasker yapması başka türlü 

açıklanamamaktadır. Bedelini önce tahtı sonra da canıyla ödeyen padişahın bu 

atamaların getireceği sakıncaları hesap edememiş olması mümkün değildir. 

Buna göre nasıl bir baskı altında razı olduğunu tahmin etmek zor olmasa 

gerektir. 

Gene de belgelenmesi çok zor, hatta imkânsız olan bu tür bilgilere ihtiyatla 

yaklaşmak gerekir. 
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Eserleri: 

Birçok Doğu ve Batı diline vakıf olan Abidin Paşa bu dillerin edebiyatlarına da 

hâkimdi. Başarılı bir devlet adamı olmanın ötesinde başarılı bir kalem ehlidir, 

önemli yazılı eserler bırakmıştır: 

•Tercüme ve şerh-i Mesnevî-i Şerîf. Abidin Paşa'nın şöhretini borçlu olduğu bu 

eser. Hz. Mevlâna'nın Mesnevisinin ilk cildinin tercümesi ve şerhidir. Mesnevi 

tercümeleri arasında önemli bir yeri olan eser altı cilttir. Birkaç kere basılmıştır. 

•Tercüme ve Şerh-i Kasîde-i Bürde. İmam Bûsirî'nin meşhur kasidesinin 

tercüme ve şerhidir (İstanbul 1304, 1324). 

•Âlem-i İslâmiyeti Müdafaa. Kırk sayfalık bu küçük eser; Mısır'da bir papaz 

tarafından neşredilen bir risaleye reddiyedir (İstanbul, 1315). 

•Meâlî-i İslâmiye. İslamiyet'in üstünlüklerini anlatan bu kitap, 'hikmet' başlıklı 

küçük pasajlardan meydana gelmiştir. ( İstanbul 1315). 

•Saâdet-i Dünya. ( Rodos 1894 ) İnsanın dünya saadetini nasıl elde 

edebileceğini anlatan "Ahlâk-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiye" kitabı. 

•Türkçe Nahv-ı Arabî. Arapça Dilbilgisi Kitabı 

•Konsolid İstikrâzât Abidin Paşa'nın Borsa Komiserliği esnasında yazdığı, borsa 

işlemleri nizamnamesi. 

Vatanına Abidin Paşa kadar, hattâ ondan da fazla hizmet etmiş başka 

Paşalarımız, devlet adamlarımız vardır mutlaka. Onu bu gün tanıyor ve anıyor 

olmamızın ise çok özel bir sebebi var: Diğer eserlerinin ötesinde Mesnevi 

Tercüme ve Şerhi. Yukarıda aktarılmaya çalışılan yüksek tempolu ve sıkıntılı bir 

hayatın içinde nasıl fırsat ve vakit bulabildiğini bilemeyiz ama Abidin Paşa bu zor 

işi de başararak bize büyük bir eser bırakmıştır. Hz. Mevlana'nın ünlü 

Mesnevisinin birinci cildini 6 cilt halinde tercüme ve şerh etmiş ve bunu bir yıl 

gibi çok kısa bir sürede ( Adana 1884 - Sivas - 1885 ) tamamlamıştır. Vakit ve 

fırsat bulabilseydi, ömrü vefa etseydi belki diğer ciltlere de devam edecekti; bu 

haliyle de büyük ve önemli bir iş başarmıştır Abidin Paşa. 

Zaman ve mekân sınırı tanımayan Mesnevi, Mevlana Celâleddin Rumi 

Hazretlerinin en çok bilinen ve okunan eseridir. Hz. Mevlâna'nın ana dili Türkçe 

olmakla beraber Mesneviyi Farsça yazdığından bu dili bilmeyenler için birçok 
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dile tercüme edilmiştir. Hz. Mevlâna diğer eserlerinin aksine Mesnevide 

olabileceği kadar basit, herkesin anlayabileceği bir ifade tarzı kullanmış olsa da, 

iyi ve doğru anlayabilmek için tercümeden ayrı şerhe de ihtiyaç duyulmuştur. 

Abidin Paşa'nın eserinden önce ve sonra pek çok tercüme ve şerh yazılmıştır, 

yazılacaktır. Abidin Paşa'nın şerhi ise hepsinin içinde mümtaz bir yere sahiptir. 

Bu başarının kaynağını çeşitli dillere, özellikle Arapça ve Farsçaya hâkim 

olmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in meâl-i âlisine ve diğer İslamî ilimlere de 

hakkıyla vakıf oluşuyla açıklamak mümkündür. Fazladan ehl-i tarik oluşu da ona 

Hz. Mevlâna gibi bir tasavvuf kutbunun eserini lâyıkıyla anlama ve yorumlama 

melekesi bahşetmiş olmalıdır. 

Sözü Mesnevi-i Şerife getirecek olursak; âcizane 

hissiyatıma göre ruhaniyet ve akıl sahasında 

insanoğlunun kaleminden çıkan eserlerin hiçbirinin 

Mesnevi-i Şerife benzemesi mümkün değildir. Mesnevi-i 

Şerifin anlamları toplayan her beyti bir büyük mülk 

sayılsa uygundur, münasiptir. Mesnevi-i Şerif, bir büyük 

hikmet nehridir. Dimağı fasid olmayanlara safadır, bir 

tatlı sudur. Dimağı bozulmuşlara acı ve ezadır. 

İşte bu hissiyat üzerine ben acizin dünyada manen en 

birinci lezzet aldığı şey Kur'an-ı Azimüş-Şandan sonra 

Mesnevi-i Şerifi okumaktır. Ahiret için en büyük isteğim 

ve dualarımın biri Allah'ın lûtfu ile "Fahr-ı Âlem" 

(Âlemlerin övüncü) olan Muhammed Mustafa Aleyhi 

efdalu't-Tahiyya (Duaların en yücesi O'na olsun) 

efendimiz hazretlerinin şefaatine nail olabilmektir. 

Diğeri de Mevlâna Celadeddin-i Rumi hazretlerinin yüce 

ruhlarıyla mülâki olabilmemdir. 

Birinci ciltte yer alan önsözünde bu satırlarla başarısının ipuçlarını vermektedir; 

evet işin aslı muhabbettir. Bu başarının fiziki temellerini de şöyle açıklıyor: 

Tercüme ve şerhine muvaffak olduğum bu cildi, 

kullanılmayan ve anlaşılmayacak kelimelerle 

boğmadım. Tam aksine, herkesin anlayabileceği berrak 

kelimeler olmasına dikkat ettim. Düşüncem, anlamı 

kapalı kelimeler bulmak değil, anlam aramaktı. Âcizane 
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aklıma doğan anlamları bile mümkün olduğu kadar 

özetle yazmak istedim. Berrak ve kısa yazmak arzu ve 

emelim idiyse de bu arzuma muvaffak olduğumu iddia 

edemem. Hem anlamlı hem açık ve kısa yazmak zor iştir. 

Hikmet ve akıl sahibi bir yazar, ahbabından birisine şu 

sözleri yazmıştı: "Ey dostum berrak ve kısa yazmak 

istiyorum fakat vaktim dar olduğundan tafsilâtlı ve 

kapalı yazmaya mecburum." 

İşte bu yazarın ifadesinden de anlaşılır ki tafsilatlı ve 

kapalı yazmak için çokça vakit ve dikkat istemez. Çünkü 

kapalı ifadeler anlamdan uzak bile olsa yazar 

maksadının anlaşılmamasını eserini okuyanın ilim ve 

zekâsının azlığına dayandırır. Kendi mânâsızlığını 

karanlık kelimeler içinde örtmeyi ve gizlemeyi başarırım 

diye düşünür. Kapalı ifadeli bir kitap okumakla hiçbir şey 

anlamayan da kendi ilim ve zekâsının yetersiz oluşundan 

gizlice şüphelenir. Okuduğu kitabı tenkid etmekten 

kaçınır. Bir daha eline almamaya zihnen karar verir. 

Fakat anlamadığını başkalarına anlatmamak için o 

kitabı övmeye mecbur olur. 

Buradaki herkesin anlayabileceği nitelemesi tabii ki Paşa'nın yaşadığı çağ'a, yani 

bir asırdan daha öncesine aittir ve bugün için herkesin doğrudan anlaması 

mümkün değil. Ne var ki, bu durum esere başka bir özellik katar: bir asır önceki 

atalarımızın nasıl yaşadığı, nasıl konuştuğu ve en önemlisinasıl düşündüğü 

konularında bize ipuçları verir. Neyse ki içimizde hâlâ, kimilerine göre bu modası 

geçmiş, kültürün neşvesini bize aktarabilecek donanımları olan uzmanlar var [5]. 

Allah onlardan razı olsun; sayılarını artırsın, eksiltmesin. 

Eser şu kısa bölümlerle başlamaktadır: 

•Yazarın kendinin kısa hayat hikâyesi 

•Mevlâna Celâleddin-i Rumi Hazretlerinin mufassal hayat hikâyesi 

•Mesnevinin yapı özelliklerine ait kısa bir açıklama 

•Hz. Mevlâna'nın Mesnevi-i Şerif'e yazdığı dibace (önsöz)  

•Bu önsüzün tercümesi 
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Daha sonra Mesnevî'nin beyitleri sırayla ele alınarak aslı, tercümesi ve şerhi 

olmak üzere üç temel bölüm halindeverilmektedir. 

İlk beytin tercüme ve şerhi 20 sayfadan fazla tutar. Burada Abidin Paşa: 

İlk beyt-i şerifin şerhinde aşağıda gelecek olan yorumlar münasip görüldü: 

diyerek itikat, iman, inkâr ve tereddüt konularında mufassal bilgiler sunar. 

Tereddüt içinde olanlara öğütler verir: 

Arap, Yunan, Roma ve Avrupa'nın en büyük filozofları 

Cenabı Halik'ın varlığını, âlemin düzeni için apaçık ve 

gerekli olan Rabbanî kudreti, insanın ruhununvarlığını, 

ölümden sonra ruhun ebedî olduğunu isbat etmek için o 

kadar ince fikirler ve mülâhazalar beyan ve irad 

etmişlerdir ki, birer birer tarife kalkışılacak olsa bu sınıf 

düşüncelere zihnini alıştırmayan kişiler o inceliği 

anlamakta zorlanacaklardır. Hissedecekleri zorlanmayla 

bu bahsin okunmasından tamamen vazgeçecekleri 

tahmin edildiğinden mufassal makalelerden sarf-ı 

nazarla zeki bir adamın anlayabileceği aklî deliller beyan 

edilir. İcab ettiği kadarıyla yalnız üç meşhur hekimin 

makaleleri aşağıda derlendi ve bildirildi. 

Gökler, yıldızlar ve evrenin genel yapısı hakkında özet 

bilgiler verdikten sonra sözü tabiata getirir: 

Tabiat mı? Tabiat ne demek? Hangi tabiat? 

Bu tabiat Anka kuşu gibi adı var, aslı yok bir hayvan 

mıdır? Yoksa tabiattan maksat cirimler, yani taş, toprak, 

deniz, rüzgâr, hava, soğukluk, sıcaklık, çekim kuvveti, 

itim kuvveti ve bu gibi keyfiyetlerin, maddelerin ayrı ayrı 

veya toptan ismi midir? 

Eğer tabiat, bu keyfiyetler ve maddelerin ismiyse, yalnız 

isimleri değil varlıkları, hatta vücutların hepsi bile akılsız 

ve idraksizdir. Akılsız ve idraksiz olanlar ise hiçbir vakit 

intizam ve ittifak etmeyi bilemezler. Genel kaideler 

değil, özel kurallar bile va'z edemez. "Bilir" "Eder" diye 

dava edenler akılsız ve idraksiz olan cansız varlıklardan 

daha akılsız ve idraksizdirler. 
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Bu gün de güncelliğini koruyan bu acaip inkâr yöntemini 

akıl ve mantıkla çürüttükten sonra şöyle der: 

İlahi! Bu azim intizamda, bu azim harekette, bu azim 

muhafaza kudretinde, bu büyük ve yüce maksatta, her 

kim ki Rabbani sonsuz kudret ve tedbirini görmez, 

anlamaz ise o takımlar, insan olmayıp cisimler ve 

bedenlerden ibaret ağırlıklardır. Onların inat ve inkârı 

dünyada bile kendi cezalarıdır. Onlar âhirette ümitsiz 

oldukları gibi dünyada da muhabbetleri ve ümitleri her 

gün zaafa ve dermansızlığa yakalanmış bedenleri 

gibidir. Ümitlerinin mayası ve muhabbetleri her an yok 

olmaktadır. Perişan, meyus ve dermansızdırlar. 

İnkârcılar, istedikleri kadar inkârda inat etsinler, 

Rabbani kudretin mükemmelliği akıl sahipleri için büyük 

bir nur, bir rahmet kılavuzudur. Milyonlarca insanoğlu 

kalbi hisleri ile Allah! Allah! diyerek kulluklarını arz 

ederler. 

Ruhun ebediliği, vicdan'ın yetersizliği ve zalimlerin 

kötülerin cezalarının ertelenebileceği gibi konuları 

açıkladıktan sonra Eflatun, Sokrat, Newton ve Volter 

gibi batılı düşünür ve bilim adamlarından alıntılar 

yaparak akıllı insanlar için tevhid akidesinin akılla da 

ulaşılabilecek apaçık bir gerçek olduğunu isbat eder. 

Daha sonra açılan Kişilik özellikleri ve bedensel yapılar arasındaki münasebetler 

konusu Mesnevi ile pek da ilgili değil gibi görünse de Akıl gücü, zekâ gücü, kalp 

gücü gibi, Kişilik davranışları ve biçimsel etkenler gibi konularda önemli bilgiler 

vermektedir. 

Bu uzun fakat faydalı ve lüzumlu girizgâhdan sonra Mesnevî'nin ilk beyti 

Dinle neyden nasıl hikâye eder, ayrılıklardan şikâyet eder 

şeklinde tercüme ve dinle hitabının anlam ve önemi, ne/in irfan ve akıl sahibi 

olan insanı anlatışı, şikâyetin anlamı ve sebebi açıklanarak beyt şerh edilir. 

Daha önce böyle bir metin görmeden bu ilk beytin tercüme ve şerhini okuyan, 

şerh'in anlam ve önemini hemen fark edecektir. Mesnevi baştan sona böyle 



124 
 

telmihler ve teşbihlerle doludur. Elbette bunları herkes, yardım almadan, 

kendince yorumlayabilir. Ama işin ehli olanın anlam vermesi elbette çok daha 

doğru, farklı ve anlamlı olacaktır.  

Altı ciltlik bu eser baştan sona bu özelliklerle devam eder. Daha önce Mesnevi'yi 

okumuş olanlar bu şerhi okurken "ne kadar da eksik anlamışım" diye 

hayıflanacaklardır. Paşa, ayrıntıya boğulmadan, ama eksik bir yer de 

bırakmadan, üstün bir başarıyla görevini tamamlamıştır. 

Diğer eserleri: 

Tercüme ve şerh-i Mesnevî-i Şerîf kadar önemli bir diğer eseri Tercüme ve Şerh-

i Kasîde-i Bürde dir. Tıpkı Mesnevi Şerhinde olduğu gibi İmam-ı Busiri'nin yüz 

atmış beyitlik muazzam eseri son derece muktedir bir lisanla tercüme ve şerh 

edilmiştir. Hazreti peygamber muhabbetini her satırına yansıttığı bu eser de 

gerek edebiyat gerek tasavvuf tarihi açısından önemli işaret taşlarından birisidir. 

Âlem-i İslâmiyeti Müdafaa ve Meâlî-i İslâmiye eserlerinde dönemin batı 

entelektüelleri tarafından İslam Dinine doğrudan veya dolaylı yapılmış 

saldırılara bir cevap niteliğindedir.  

Kayda değer bir diğer eseri olan Saâdet-i Dünya da bir bakıma bu cevap 

cümlesinden sayılabilir. Bu kitapta İslam dininin dünyadan el etek çekme 

anlamına gelmediği, dünyanın ahirete kıyaslanırsa hiçbir şey olduğunu, ama 

aslında Cenabı Hakk'ın en büyük nimetlerinden biri olduğu, dünyanın ahireti 

kazanma yeri olması konusu eksen alınmıştır. Bu eser adeta olgunluk dönemi 

eserlerindendir. Olağanüstü bir ifade kudreti, akıl almaz bir kelime zenginliğiyle 

kaleme alınmıştır. Onun Yunanca ve Fransızca şiirlerinin batı gazetelerinde 

yayınlandığını, hatta Fransa'nın edebiyat mahfillerince bilinip hakkında 

sitayişkâr yazılar yayınlandığını bilmekteyiz. Onun şiir kudretini yansıttığı nesri 

muhtevasının ötesinde okuyana tadına doyulmaz bir okuma hazzı vermektedir. 

Böylesine değerlere sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek, ne kadar 

gönensek azdır. 

Bugünün müptezelliğine bakıp "acaba şanlı tarih hikâyeleri uydurma mıydı?" 

diye şüpheye düşenler varsa merhum Abidin Paşa ile tanışmalıdır. Hem tarihi 

hem bugünü idrak etmekte önemli kazanımlar elde edeceklerdir. 

* * * 

 



125 
 

Notlar: 

1)"Senato" ya karşılık gelen Âyan Meclisi bununla ilgisi olmayan başka bir 

kavramdır. 

2)Mütemayiz mülkiye sınıfına ait bir rütbe olup Askeriyede miralay (albay), 

ilmiyede hamse rütbesine karşılık gelmektedir. 

3)Wilson, to Layard, Sivas, 49 of 14 October 1879, F.O. 424/91. 

4)The Diaries of Theodor Herzl, Almancadan İngilizceye çeviren: Marvin 

Lowenthal, New York, 1962, The Universal Library, s. 152. 

5)Abidin Paşa Mesnevi Şerhi, Hazırlayan: M. Said Karaçorlu; İz Yayıncılık, 2007. 

Bu yazının hazırlanmasında en çok bu kaynaktan istifade edilmiştir. 
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Muallim Naci 

 

 

 
 

 

Ve Çifte Kuşaklı 
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Muallim Naci’nin doğumu 1850. Yirmi yaşlarında eser vermeye başladığını farz 

etsek, 1870’li yıllar Devlet-i Aliye’nin nispeten kendine geldiği, donanmasının 

güçlendiği, Avrupa’da ilgi ve itibar gördüğü yıllardır. Bu durum, aynı zamanda 

ateşin sönmeden önceki son parlayışı gibidir. Çok kısa bir müddet içinde 

karmaşa başlayacak. Olaylar bir çığ hızında birbirini takip edecektir. İhtimal ki 

üdeba daha ne olduğunu anlamadan altı yüz süren adeta iğne ucuyla kazılarak 

zirveye taşınmış bir medeniyetin çöküşüne tanıklık edeceklerinin farkında 

değillerdir.  

Bu tanıklık; bir taraftan da en velut muharrirlerin yetiştiği ve çok müstesna 

insanların arzı endam ettiği bir döneme de tanıklık olacaktır. Her biri kendi 

çapında zirve isimlerin neredeyse hepsi bir arada aynı dönemde ortaya 

çıkmıştır.  

Muallim Naci’nin zirve bir isim oluşu, verdiği eserlerin çokluğu, niteliği, fikren 

savunduğu şeyler itibariyle duruş sergilediği alan kadar dönemin akıl danışılır, 

görüşüne başvurulur, onayı alınma ihtiyacı duyulur bir mevkii işgal ediyor 

olmasındadır. Edebiyat alanındaki tartışmaların hemen hepsinde onun adı 

geçer. Birçok şair onun tasdiki ile sahaya inebilmiştir. Bu yönüyle sadece şair, 

yazar, gazeteci değil aynı zamanda bir edebiyat otoritesi olduğu tebellür 

etmektedir.  

Asıl adı Ömer olan Muallim Naci, İstanbul’da doğmuştur. Çocuk yaşta babasını 

kaybeder. Ailesini himayesine alan dayısının yanına giderler. Çocukluk ve ilk 

gençlik yılları dayısının yaşadığı Varna’da geçer. İlk eğitimini burada alır. İlk 

şiirleri burada yayınlanır. Dönemin eğitim sistemi içinde, Arapça, Farsça ve 

Fransızcayı öğrenir. Hat dersi alır. Sülüs ve nesih öğrenir. Eğitim yıllarında 

hocasının verdiği “Hulusi” mahlasını kullanır, daha sonra kendisi mahlas olarak 

“Naci”yi seçer.  

İlk görevi muallimliktir. Ama Muallim Naci oluşu görev olarak öğretmenlik 

yapmasından fazlasıdır.  

İlk şiirleri Tuna gazetesinde çıkar. Şairliği de ilerleyecek bu noktada 

kalmayacaktır.  

Çocukluğu dayısının himayesinde geçen Muallim Naci gençlik yıllarında bir 

paşanın himayesine girer. Onun özel kâtibi olur. Onunla beraber muhtelif 

yerlerde bulunur. Tolçi, Yenişehir, Erzurum, Halep, Diyarbakır, Sivas, Harput, 

Trabzon derken Sakız adası ve İstanbul.  
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İstanbul’da edebiyat âleminin içine girer. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde şiirleri 

yayınlanır.  

Tercüman-ı Hakikat gazetesinin sahibi Ahmet Mithat efendidir. Onunla dost 

olur. Yanında çalışmaya başlar. Kızı ile evlenerek damadı olur.  

Hakkındaki kayıtlardan şu alıntı durumu tavzih etmektedir. 

“Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinin edebiyat 

sayfalarını yönetirken devrin gençleri onun etrafında 

toplanmış Servet-i Fünûn'un önde gelen Cenab 

Şehabeddin Tevfik Fikret gibi sanatkârları ilk edebiyat 

zevklerini ondan almışlardır. 

Muallim Naci çağdaşı Recâîzâde Ekrem ve Abdülhak 

Hamit’ten ayrı olarak edebiyatımızın yerli kaynaklardan 

beslenmesi gerektiğini savundu millî zevk anlayışını esas 

aldı. Şiir tekniğine ve aruza önem verdi. Divan tarzında 

olduğu gibi yenileşme ölçüleri içinde de şiirler yazdı ve 

Batı edebiyatından çeviriler yaptı. 

Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetesinde yayımladığı 

genç şairlere ait şiirler hakkında yazdıkları önemlidir. 

Recâîzâde Mahmut Ekrem ile giderek eski-yeni 

tartışmasına dönüşen münakaşalarının edebiyat 

tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Muallim Naci özellikle 

ahlâkî konulardaki denemeleriyle de dikkati çeker” 

Bu alıntıdan Muallim Naci’yi üç başlık altında incelemenin isabetli olacağı 

anlaşılıyor.  

 

Şair Muallim Naci: 

Edebiyatta yenileşme, batıyı taklit etmeyi savunanlara karşı şiddetle savunduğu 

aruzla yazmıştır. Velut bir şairdir. Aruza ve lisana hâkimiyeti çok ileri 

derecededir. Bu yüzden şiirlerinin birçoğu şiiriyet açısından noksan ise de bazı 

tarihi vakaları manzum olarak kaleme alacak bir kudrettedir. Yayınlanan şiir 

kitaplarından bazıları şunlardır. 

• Terkib-i Bend-i Muallim Naci 
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• Medrese Hatıraları 

• Ateşpâre 

• Şirare 

• Furûzan 

• Zatü'n-Nitâkayn yahud İbnü'z-Zübeyr 

• Mir'at-ı Bedâyî 

• Yadigâr-ı Naci 

• Heder 

 

Dini edebi ve ahlaki eserler veren Muallim Naci: 

• Musa b. Ebi'l-Gazan yahud Hamiyet 

• Bir Vak'a-i Tarihiye 

• Muamma-i İlâhî  

• Hülasatü'l-İhlas 

• Emsal-i Ali 

• Hikemü'r-Rifâî 

• İcaz-ı Kur'ân  

 

Muallim Naci’nin Mektupları: 

• Mektuplarım 

• Şöyle Böyle 

• Yazmış Bulundum 

• İntikad  

 

 

Tercüme eserleri:  

• Yadigâr-ı Avni 

• Hurde Furûş 

• Mütercem 

• Sanihatü'l-Acem 

• Ubeydiye 

• Therese Raquin 
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• Nümûne-i Suhan 

• Saib'deSöz 

• Nevadirü'l-Ekabir 

 

Edebiyat eserleri: 

• Mekteb-i Edeb 

• Elifbâ-i Osmanî  

• Talim-i Kıraat Kısım 1-4,  

• Muallim 

• Sanihatü'l-Arab 

• Osmanlı Şairleri 

• Esâmi 

• Ertuğrul Bey Gazi 

• Lûgat-ı Naci 

• Islâhat-ı Edebiye  

 

 

“Muallim” kendisine de lakap olan edebiyat dergisidir. Bu edebiyat dergisinde 

dönemin edebiyat tartışmalarının kayıtları vardır. Ne pahasına olursa olsun 

yenileşmeyi savunanlar, eskiden tamamen vazgeçme taraftarı olanlar ile 

Muallim Naci’nin temsil ettiği geleneksel kültürün ve sanatın vazgeçilmez 

olduğunu savunan, eğer bu yola girilirse nelerin kaybedileceğini iddia edenler 

arasındaki tartışmaların tutanakları hükmündedir. O günlerde anlaşılması zor ise 

de bugün artık tarafların hangi noktalarda yanıldığı, hangi meselelerde isabet 

ettiği tebeyyün etmiş durumdadır. Devlet yönetiminden ekonomiye, din ve 

ahlaktan bilimsel geleneğe kadar her alanda yaşanan bu eski-yeni savaşının 

edebiyatla ilgili bölümü kayıt altında olduğu için kolayca takip edilebilir 

durumdadır. 

Bu özelliğiyle Muallim Naci sadece kendi yaşadığı döneme değil bugüne de 

muallimlik yapabilmektedir.  

“Lügat-ı Naci, onun en önemli eserlerinin başında gelir. Türkçenin geçirdiği 

safhaların takibi için olmazsa olmaz bir yapıtaşıdır.  
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Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği de yapan Muallim Naci İstanbul’da 

1887 yılında vefat etmiştir. Mezarı II. Mahmut Türbesi bahçesindedir.  

 

Çifte Kuşaklı 

Muallim Naci’nin kültür ve edebiyat tarihimizin kilometre taşlarından biri 

olduğunda herkes hemfikirdir. Ancak çok verimli bir yazar olmasına rağmen 

Lügat-ı Naci ile Ömer’in Çocukluğu dışında pek eseri bilinmez. Oysa başta çok 

sayıdaki şiir kitabından ayrı çoğu manzum birçok kıymetli eserde imzası vardır 

Muallim Naci’nin. 

Çifte Kuşaklı, tarihî destan türündeki üç eserinden biridir. Endülüs Emevileri’nin 

yıkılış dönemindeki bazı olaylar ve özellikle Musa Bin Ebi’l-Gazan’ın 

kahramanlıkları hakkındaki Hamiyyet isimli eser 1882'de yayınlanmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Ertuğrul Gazinin mücadelelerini konu alan 

Ertuğrul Bey Gazi ise ancak Muallim'in ölümünden sonra, 1894'de 

yayınlanabilmiştir. 

1889’da yayınlanan Çifte Kuşaklı, klasik Fransız Trajedisi tarzında kaleme alınmış 

manzum bir eser. Muallim Naci genellikle “yenilik karşıtı” olmakla suçlansa da 

bu eserinde her şeyden evvel batı edebiyatına vukufunu ortaya koyuyor. Zaten 

Doğu gibi Batı’dan da bir hayli başarılı tercümesi var.   

Eserin hikâyesi, tarihte en acı olayların cereyan ettiği bir döneme, yâni 

Müslümanların biri biriyle kıyasıya savaştığı bir döneme ait.  Hicretin ilk yüzyılı, 

dahası Resul-i Ekrem’in dâr-ı beka’ya irtihalinden hemen sonraki yıllara 

rastlayan bu dönem, ilk iki Halife Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in hilafetlerinden 

hemen sonra, Hz. Osman’ın hilafeti sırasında baş gösteren bazı karışıklıklarla 

başlamıştır. İki cihan serverinin ashabı gruplara ayrılmış, biri biriyle savaşmıştır.  

 

Söz konusu olan ashab-ı kiram olunca bu olaylar hakkında yorumlarda 

bulunmak, haklı-haksız ayrımı yapmak, hele de hata, kusur bulup dil uzatmak 

imkânsızdır. Her şeyden evvel, bu olayların haklısı haksızı yoktu, herkes kendi 

görüşünde haklıydı. Savaşan liderlerin hiç birinin İslam’ın birlik ve beraberliğini 

korumak ve güçlendirmek dışında emelleri ve hedefleri yoktu. Sadece bu kutsal 

hedef için öngörülen yol ve yöntemler farklıydı ve herkes yalnız kendi yolunun 

doğruluğuna inanmıştı. 
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Kan dökmeye, hem de kardeşkanı dökmeye kadar varan husumetlerde, 

herkesin kendi davasına sımsıkı, hatta körü körüne sarılması, karşı tarafı da en 

acımasız şekilde kötülemesi olağandır. Bu husumetlerin içinde gerçek veya 

hayali bir takım suçlamaların yer alması da. Resul-i Ekrem’in ashabını çok 

uyardığı bu fitne ne kadar büyük bir fitnedir ki, aradan geçen 1400 küsur seneye 

rağmen hâlâ etkisi devam etmekte, hâlâ bazı Müslümanlar biri birini bu 

olaylardaki taraflardan birinin soyundan geldiği iddiasıyla suçlamakta, 

kötülemekte ve dışlamaktadır. 

Edebi bir eseri incelerken böyle tarihi konulara hem de böyle acı hatıralara 

girmek pek de doğru değil gibi görünebilir. Ne var ki insanlar, hele de kardeşler 

arasındaki düşmanlıkların önemli bir kısmının ya bilgisizlikten ya da yanlış 

bilgilenmiş olmaktan kaynaklandığını da göz ardı edemiyeceğimize göre şöyle 

çok kısa da olsa göz atmak, eseri anlamak bakımından da faydalı olabilir. 

Söz konusu karışıklıkların görünen sebepleri şöyle özetlenebilir: 

-En başta gelen sebebin “ani büyüme” diyebileceğimiz devletin sınırlarının çok 

kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde genişlemesi olduğunu söylemek mümkündür. 

Bir şehir devleti, o zamanki şartlar altında adeta imparatorluk boyutlarına 

erişmiştir. Bu boyuttaki bir sosyal yapıyı yönetme tecrübesi henüz oluşmamıştır. 

Neticede bir takım yönetim aksaklıklarının, hattâ hatalarının meydan gelmesi 

kaçınılmaz olmuştur. 

-İslam bünyesine katılıncaya kadar kendi bölgesinde, kendi şartlarında, kendi 

kurallarıyla yaşayan ve yönetilen topluluklar da bu dönüşüme ayak uydurmakta, 

ortaya çıkan yeni şartlara ve bu yeni otoriteye tâbi olmakta, kabullenmekte 

zorlanmıştır. Dışardan rıza halinde görünen katılımlar derinlerde kısmen de olsa 

isyan ve bozgunculuk damarlarını korumuş, güçlendirmiş ve fırsat buldukça aktif 

hale getirmiştir.  

-Batılıların “etnosentrizm” dedikleri kavmî asabiyet, toplumların eğitim 

seviyeleriyle ters orantılı bir yol izlemekte, kültür mirası yoluyla nesilden nesile 

aktarılmakta; “egosentrik” yâni “benmerkezci” demagoglar eliyle kitleleri 

etkilemek maksadıyla kullanılmakta ve ne yazık ki sonuçta toplumlar hatta 

milletler – medeniyetler arasında savaşlara sebep olmaktadır. Bu olaylarda da 

bu sosyal olgunun da rol aldığı kesindir. 

-Önceki dinler için İslam en büyük tehdittir. Böyle olması doğaldır, çünkü İslam 

bunların hepsini ilga etmiş, geçersiz kılmıştır. Bu dinlerin mensupları için bu ne 
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kolay algılanabilen ne de önem verilmesi gereken bir tehdittir. Ama bu dinlerin 

bir bakıma yöneticileri sayılan ruhban sınıfları için böyle değildir. Nitekim bu 

kurumlar İslâm’ın önünü kesmek, durdurmak, giderek yok etmek için her yolu 

denemiş, uzun vadeli de olsa planlar yapmış ve uygulamıştır. Misyonerler ve 

gizli – açık ajanlar eliyle Müslümanlar arasında fitne çıkarma, kardeşleri biri 

birine düşürme, bölerek ve biri birine kırdırarak yıpratıp yok etme faaliyetleri 

düzenlemiş ve uygulamıştır. Böyle yapmak zorundadır, çünkü kendi varlığı, 

kendi mensupları üzerinde kurduğu otorite ve sömürü düzeninin devamı buna 

bağlıdır. Bahse konu acı olayların temelinde halen de devam ettiğinde şüphe 

bulunmayan bu tür faaliyetlerin olmadığını sanmak ve iddia etmek de en 

azından safdillik olacaktır. 

İşte, Çifte Kuşaklı isimli eserde dramatize edilen olay, bu acı hatıraların en 

yoğun yaşandığı bir safhasına ait: Müslümanların yaşadığı Mekke şehrinin 

Müslüman bir ordu tarafından işgali! 

Kerbelâ faciasının üzerinden çok zaman geçmemiştir. Mekke şehri Şam 

yönetimini meşru görmemekte, kabul etmemektedir. Şam’daki Emevi 

Devletinin ise buna tahammülü yoktur. Önceki bir hareketle Medine Şam’a 

bağlanmış olsa da Mekke direnmeye devam etmektedir. Sonuçta kan 

dökücülükle tarihe geçmiş Haccac-ı Zalim komutasındaki bir ordu Mekke 

üzerine sevk edilir. 

Mekke’nin emiri aşere-i mübeşşereden Hz. Zübeyr’in oğlu Hz. Abdullah’dır ve 

zulme boyun eğmeye hiç mi hiç niyeti yoktur. Hz. Abdullah’ın annesi, esere ismi 

verilen Zat-in Nitakeyn yani çifte kuşaklı unvanlı Hz. Esma annemizdir. Olaylar 

sırasında Hz. Abdullah bin Zübeyr 70, Hz. Esma 100 yaşın üzerindedir.  

Eser, Hz. Abdullah bin Zübeyr’in doğumundaki özelliği anlatarak başlıyor. O, 

Mekke’den hicret eden Müslümanların Medine’de doğan ilk çocuğudur. Tam da 

Yahudilerin muhacirler hakkında birtakım rivayetler uydurdukları sırada ve bu 

dedikoduların asılsızlığını uyduranların yüzlerine vuracak şekilde.  

Kerbelâ faciasının haberi Mekke’ye ulaşınca halkı derin bir teessürle birlikte 

olayın müsebbibleri hakkında derin bir nefret kaplamıştır. Hz. Abdullah bin 

Zübeyr’in bu olay üzerine yaptığı konuşma şehir halkının genel desteğini 

pekiştirmiş, Şam Yönetimine yakın kişiler Medine ve Mekke’den çıkarılmıştır. Bu 

ise haliyle o yöneticileri kızdırmış, adeta tahrik etmiştir. Bir ordu hazırlanarak asi 
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kabul edilen Medine ve Mekke ahali ve yöneticilerini dize getirmek üzere sevk 

edilir.  

Medine şehri gelen işgal ordusuna elinden geldiğince dirense de altı binden 

fazla kurban verdikten sonra düşer. Mekke’ye yönelen işgal ordusunun 

komutanı ölür. Yerine geçen komutan Mekke’ye bir hayli baskı yapsa da 

Şam’dan devlet başkanının ölüm haberi gelince ordu baskıyı kaldırıp geri döner. 

Ne var ki çok geçmeden Şam yönetiminin başına başka biri geçer ve önceki 

siyasete devam eder. Mekke’ye sevk edilecek işgal kuvvetlerinin başına kan 

dökücülükle ün yapmış Haccac-ı Zalim getirilir. 

Yüz yirmi bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu hesaplanan bu insanlık 

düşmanı, Mekke şehrine ve halkına olmadık eziyetler edecek, Harem-i Şerifi bile 

mancınıkla taşlar atarak yıkmaktan çekinmiyecektir.  

İşte, bu destan, Hz. Abdullah bin Zübeyr’in bu zalime karşı adeta tek başına 

şehrini ve kutsalını savunma mücadelesinin hikâyesi. 

Muallim Naci, kalem ustalığını bu eserinde de göstermiş, 70 beyitte gerçek bir 

destan yazmış.  Dile ve nazma olan olağanüstü hâkimiyetinin ötesinde aruzdaki 

başarısı da hemen dikkati çekmektedir. Öte yandan gerek tiradlarda (monolog) 

gerekse muhaverelerdeki (diyalog) kalem ustalığı da onun dramaturgi 

alanındaki başarısını isbatlamaktadır.  

Ahenk dergisinin alışılmış titiz çalışmasıyla eser günümüz diline adeta tercüme 

edilmiş. Nazım düz yazıya çevrilmeden, mısralar biri birinden bağımsız olarak 

sadeleştirilmiş. Tek kusur metnin manzum olmaması ki, nazma çevrilirken 

olabilecek muhtemel ilave ve çıkarmalardan kaçınmak bakımından bu da 

olumlu bir tutum aslında. 

* 
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Ahmed Refik (Altınay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihi halka sevdiren adam 
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Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde        

...       

Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsârın 

...  

Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş bârına          

... 

Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi         

... 

Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin         

... 

Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam          

... 

Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken  

... 

Evet, o bir şair; hem de şairlerin en bahtsız sınıfından: bir güfte şairi. Şarkıları 

hep biliriz, dinleriz de güfte şairini pek merak etmeyiz genellikle. Bahtsız, çünkü 

eserlerini herkes bilir, isimlerini kimse bilmez. Çok bilinmeyen daha pek çok 

güftesi var.  

Ancak Ahmed Refik Bey’i günümüze taşıyan bu şairlik yönü değil. O öncelikle bir 

tarihci; şairliği de tarihciliğinin gölgesinde kalmış, pek bilinmiyor. O büyük bir 

Türk edibi ve müverrih (tarihci), velûd bir muharrir, Harbiye Mektebinin tarih 

muallimi, İstanbul Darülfunun'unun Türkiye tarihi müderrisi ve nihayet şarkıları 

dillerde dolaşan bir şair. 

Tarihçe-i Hayatı: 

1880: İstanbul'da, Beşiktaş Valide Sultan Çeşmesi semtinde doğdu. Babası: 

Ürgüplü “Gürlükcü Oğulları” ailesinden Sultan Abdülmecid’in vekilharcı Ahmet 

ağa. 

1898: Vişnezade Sıbyan Mektebi, Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi (Ortaokulu), Kuleli 

Askeri İdadisi (Lisesi) ve piyade sınıfının birincisi olarak bitirdiği Harbiye 

Mektebi. 18 yaşında bir piyade mülâzım-ı sanisi (asteğmen) olarak orduya 

katıldı. Kıt'a hizmetine verilmeyerek Toptaşı ve Soğukçeşme Askeri 

Rüşdiyelerine coğrafya ve Fransızca muallimi tayin edildi. 
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1902: Harbiye Mektebinin Fransızca muallimliğine getirildi. 

1903'de birinci mülazım (üsteğmen), 1907'de yüzbaşı oldu. Bir yandan da yayın 

hayatına atılmıştı. İrtika, Malûmat, Hazine-i Fünun, Mecmua-i Ebüzziya gibi 

dergilerde makaleleri yayınlanmaya başlamıştı. Bu meslekte o kadar başarılı 

oldu ki bir aralık Tercüman-ı Hakikat gazetesinin başmuharrirliğini yaptı. 

1908: Bu yayın faaliyetleri asıl sahası olan müverrih’lik, yani tarih yazarlığına 

yönelmesini sağladı. Meşrutiyetin ilanı ile beraber Harbiye Mektebinin tarih 

muallimliğine getirildi. Kendisine Harbiye’nin talim heyeti arasında en mühim 

kürsülerinden biri tevdi edilmişti.  

Aynı yıl içinde Millet gazetesinin başmuharrirliğini aldı. Daha sonra İkdam'da 

büyük ilgi toplayan Lâle Devri, Tarihî Simâlar, Köprülüler ve Felâket Seneleri gibi 

eserlerini birbiri arkasından tefrika halinde neşre başladı. Bu yazılar kendisine 

geniş bir şöhret temin ederken Kütüphane-i Askerî'nin Geçmiş Asırlarda 

Osmanlı Hayatı adındaki külliyatının esasını teşkil ediyordu. 

1909: Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genel Kurmay) Ceride (Basın) Şubesinde 

görevlendirildi ve Mecmua-i Askeriye'yi yönetti. Aynı yıl içinde Tarih-i Osmanî 

Encümeni (Türk Tarih Kurumu) daimi âzâlığı’na getirildi.  

Bu arada tarihi araştırmalar için bir heyetle birlikte Avrupa’ya giderek Fransız ve 

Alman tarihçilerle görüşmeler yaptı.  

1912: Balkan Savaşları esnasında askeri basın takip müfettişliğine tayin olundu.  

Savaş şartları propaganda’yı da önemli bir silah haline getiriyordu. Milletin ve 

ordunun maneviyatını yükseltecek, düşmana da korku salacak yayınlar 

yapılması gerekiyordu. Aynı şekilde düşmanın yapacağı propagandaya karşı 

önleyici ve giderici çalışmalar yapılması da bu ihtiyacın karşı yüzüydü. İşte, Ordu 

komuta kademesinin Ahmet Refik’i hem Mecmua-i Askeriye’nin başına 

getirmesi hem de askeri sansür müfettişi olarak görevlendirmesi, bu işi en iyi 

onun yapabileceğinin tescili anlamına geliyordu.  

Yüzbaşı rütbesindeyken sağlık sebepleriyle tekaüd (emekli) oldu. Bu ona asıl 

sevdiği, severek yaptığı işe daha fazla zaman ayırabilme imkânı sağladı. Hazine-i 

Evrak (şimdiki Başbakanlık Osmanlı Arşivi) çalışmaları ve bazı medreselerde 

tarih muallimliği yaptı. Bu yorucu mesainin mahsülü olarak durmadan yazıyor, 

vesikalar, metinler, makaleler, kitaplar neşrediyordu.  
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1913: Harb-i Umûmî (Birinci Dünya Savaşı) arifesinde tekrar askere alındı ve 

askerî sansür umûmî müfettişi oldu. Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye'nin emriyle 

Türkiye - Rusya münasebetlerine dair makaleler yazmağa memur edildi. 

1914: Bu makaleler arasında Mısır meselesi de yer alınca, Kavalalı Mehmed 

Ali'nin Türkiye'ye ihanetini yazdı. Bu yazı Sadrazam Mısırlı Said Halim Paşa'nın 

gazabına uğramasına sebep oldu. Müverrih zabit, sivil memur olarak Ulukışla’ya 

sürgün edildi. Bu dönemi de Nevşehir ve Ürgüp dolaylarında tarihi araştırmalar 

yaparak, bilgi – belge toplayarak değerlendirdi. 

1915: Eskişehir askerî sevk komisyonu reisi oldu. Buradaki yoğun mesai onu 

yormuş, ağır surette hasta olmasına sebep olmuştu. Tedavi için İstanbul’a 

getirildi, askerî yönetimin tavassutuyla sürgün cezası kaldırıldı. 

Harb Mecmuası’na, Türk harb tarihinin parlak hatıratını yazdı. 

Başkumandanlığın emriyle eski Türk muharebelerine ait belge toplamak için 

Hazine-i Evrak'da çalıştı. Bir taraftan da Erkân-ı Harbiye-i Umumiye’nin emri ile 

yurdun sınırlarında kanını döken Mehmedciklere dağıtılmak üzere Tarihte 

Osmanlı Neferi, Yirmi beş sene siper kavgası gibi tarihimizin Mehmedcik 

destanlarını kaleme aldı. 

1916'da Yeni Mecmua da Ahmed Refik'e güzel bir mevki verilmişti: dergi’nin 

ortasındaki parlak kâğıttan iki yaprak tercihan onun tarihî makalelerine tahsis 

edilmişti. 

Cihan Harbinin son yıllarında Şarkî Anadolu Rus istilâsından kurtulduktan sonra, 

Ermeni mezalimini göstermek üzere ecnabi gazetecilerden mürekkeb bir 

heyetle Doğu Anadolu'ya gitti. Batum, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Kars, 

Ardahan, Artvin ve havalisini dolaştı. Bu uzun seyahat esnasında topladığı 

notlarla Kafkas Yollarında adındaki eseri vücuda geldi. Bu notlara Eskişehirdeki 

hatıratını ilâve ederek İki komite, iki kıtal ‘i yazdı. 

1918: Savaşın sonunda askerlikten tekrar emekli olup, İstanbul Darulfünûnu 

Osmanlı (Türk) Tarihi Kürsüsüne önce muallim sonra müderris oldu. 

1925: Vak'anüvis Abdurrahman Şeref Beyin ölümüyle boşalan Türk Tarih 

Encümeni başkanlığına getirildi. Başkanlık görevi daha sonra Fuad Köprülü’ye 

verildi ise de Ahmed Refik müderrislik ve daimî encümen âzâlığı görevlerine 

devam etti. Darülfünun'daki kürsüsünü de yirmi yıl, Dârülfünun'un ilgasına 

kadar muhafaza etti. 
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1933: Üniversite reformu sırasında üniversitedeki görevine son verildi. Bundan 

sonraki hayatı Büyükada’daki evinde sağlık sorunları ve müzayaka (geçim 

sıkıntısı) içinde geçti.  

Evvelâ parça parça kütüphanesini sattı; son hastalığında eli kalem tutamaz 

olunca, ilaçlarını aldırabilmek için, tablo koleksiyonunu satmaya başladı.  

Bunlardan biri çalışma odasında bulunan tarihi kıymeti haiz bir tabloydu. Son 

Osmanlı halifesi Abdülmecid Efendi'nin eseri olan bu tablo, kendisine ithaf ve 

hediye edilmiş, Lâle Devrine ait büyük bir kompozisyondu. Ressam, Ahmed 

Refik'in bu isimdeki kitabının bir bendini tersim etmiş ve o satırları da bir plâk 

üzerine hâkketirerek tablosunun çerçevesine koydurmuştu. 

10 Ekim 1937: İstanbul'da Haydarpaşa hastanesinin çıplak duvarlı bir odasında 

zatürreeden vefat etti. Yıllardan beri oturduğu ve çok sevdiği Büyükada’ya 

gömülmesini vasiyet etmişti; ada'nın Tepeköyü mezarlığına defnedildi. 

Sanatı ve Kişiliği: 

Ahmed Refik’in en önemli özelliği, Tarihi sevdiren adam, Tarihi halka indiren 

adam unvanlarına hakkıyla lâyık, bir popüler tarihçi olmasıdır. Ancak bu popüler 

sıfatı, bu günkü, ayaklara düşürülmüş, masallaştırılmış tarih anlamında değildir. 

O, beğenilmeyi değil, kolay anlaşılmayı hedefleyen ve bunu başaran bir tarih 

yazarıdır. 

O zamanlar tarihi, hele de kendi tarihini herkesin bilmesi gerektiği 

düşünülüyordu ve savaş şartları toplumu ve bilhassa ülke yönetimini bu görüşü 

desteklemeye zorluyordu. İşte Ahmed Refik, bu ihtiyacı karşılayan önemli 

çalışmalar yapmış, önemli eserler vücuda getirmiştir. Okulların en sevilmeyen 

derslerinden olan tarihi o üstün üslûbuyla soğuk ve soyut bir görünümden 

çıkarmış, sıcak ve somut bir kimliğe büründürmüştür. Sıradan insanlar, kendi 

milletlerinin ve yabancı toplumların tarihleri hakkında ondan çok şey 

öğrenmiştir.  

Günlük ve haftalık gazete ve dergilerde sürekli yazdı. Geçmiş yüzyıllarda 

Osmanlı hayatını inceleyen kitaplar ve tarihler kaleme aldı. Hazine-i Evrak'ta 

Osmanlı belgelerini inceledi ve yazdıklarını hep belgeye dayanarak yazdı. Gezi 

yazıları yayınladı. 
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Bunların hepsinden önemlisi, yazdığına okutan, adeta okumaya zorlayan bir 

üslûbun sahibi olmasıydı. Açık, akıcı, herkesin anlayabileceği, cümleleri tekrar 

okumaya lüzum bırakmayan bir dil kullandı. 

Eserleri: 

Çok velûd (üretken) bir kalemdi Ahmed Refik. Sayısı 100’den fazla olan 

kitaplarından ayrı; çeşitli gazete ve mecmualarda yayınlanmış bine yakın 

makale, araştırma dizisi, tarihi hikâye, tarihi tefrika yazdığı biliniyor. Tarihi 

olaylardan ayrı tarihçilik ve yerli ve yabancı tarihçiler hakkında da eserleri var.  

• İsveç Kralı Demirbaş Şarl hakkında yazdığı Memâlik-i Osmaniye'de 

Demirbaş Şarl (1916) isimli eseri İsveç hükümeti tarafından madalya ile 

ödüllendirildi. 

• İslâm Tarihi 

• Gazavât-ı Celîle-i Peygamberî (1908) 

• İnkılâb-ı İslâm (1908) 

Çocuklara tarih kitapları 

• Sokollu Mehmed Paşa, 1931 

• Kanije Gazileri, 1931 

• Viyana Önünde Türkler, 1932 

• Eski Türk Zaferleri, 1932 

• Türkler ve Büyük Petro, 1932 

• Washington ve Amerika İstiklâli, 1932 

• Yirmi beş sene siper kavgası, 1917, 1932 

• Napolyon, 1932 

• Türklerin İstanbul muhasaraları, 1932 

• Çocuklarla Türk İstiklâl Harbi (1929)  

• Çocuklara Tarih Bilgisi: Orta, Yeni ve Yakın Zamanlar (1931)  

• Orta Mektepler ve Muallim Mektepleri İçin Kıraat (1931)  

• Çocuklara Tarih Bilgisi: Eski Zamanlar, Türkler (1932)  

• Tarih Öğreniyorum (1934) 

Portreler: 

• Âşıkpaşazade (1933) 

• Alman Müverrihleri: Kanke, Mommsen, Treitschke (1932) 

• Âlimler ve Sanatkârlar (1924) 
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• Baltacı Mehmed Paşa ve Büyük Petro (1911) 

• Bizans İmparatoriçeleri (1915) 

• Büyük Fredrik (1931) 

• Büyük İskender (1931) 

• Fatma Sultan (tarihsiz) 

• Fransız Müverrihleri: Michelet, Lavisse, Vandel (1932) 

• Fındıklılı Silâhtar Mehmed Ağa (1933) 

• Köprülü Mehmed Paşa, 1331 

• Köprülüzâde Ahmed Paşa, 1331 

• Sultan Cem, 1924 

• Kabakçı Mustafa (1915) 

• Hoca Saadeddin (1933) 

• Kâtip Çelebi (1932) 

• Köprülüler (1915) 

• Kızlar Ağası (1926) 

• Lamartin: Türkiye’ye Muhaceret Kararı ve İzmir’deki Çiftliği (1925) 

• Memâlik-i Osmaniye’de Demirbaş Şarl (1916) 

• Memâlik-i Osmaniye’de Kral Rakoçi ve Tevâbii (1917) 

• Mimar Sinan (1931) 

• Nâima (1932) 

• Peçevî (1933) 

• Selanikî (1933) 

• Sultan Abdülhamid-i Sânîye Dair (Abdurrahman Şeref ile, 1918) 

• Sultan Mehmed Han-ı Hâmis Hazretleri (1909) 

• Turhan Valide (1931) 

• Türk Mimarları, 1926 

• Tarih ve Müverrihler (1932) 

• Âlimler ve San’atkârlar (1922) 

• Tarihte Kadın Simaları (1931) 

• Tesâvir-i Ricâl (1915) 

 

 

 

 



145 
 

Genel Tarih  

• Büyük Tarih-i Umûmî 6 Cild, (1910-1912) 

• Birinci Cild: Asya ve Mısır 

• İkinci Cild: Eski Yunan 

• Üçüncü Cild: Romalılar 

• Dördüncü Cild: Muaceret-i Akvam, Bizans, Türkler, Ortaçağda Avrupa 

• Beşinci Cild: İslâm tarihi 

• Altıncı Cild: Haçlı Seferleri, Selçukiler, Ortaçağda Avrupa 

• Resimli ve Haritalı Tarih-i Umûmî (1912) 

• Tarih Sahifeleri (1909) 

 

Genel Türk Tarihi 

• Anadolu'da Türk Aşiretleri (966-1200), (1930) 

• Bizans Karşısında Türkler (1927) 

• Samur Devri, 1927 

• Türk Akıncıları (1933) 

• Türkiye Tarihi (1. cilt, 1924) 

• Türkiye'de Mülteciler Meselesi (1926) 

 

Osmanlı Tarihi 

• 11 Nisan İnkılâbı (1909) 

• Devr-i Süleyman-ı Kanunî'de Birinci Viyana Muhasarası (1909) 

• Kadınlar Saltanatı (4 cilt, 1916-1923) 

• Osmanlılar ve Büyük Fredrik (1917) 

• Osmanlı Devrinde Hoca Nüfuzu (1933) 

• Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri (1931) 

• Osmanlı Devrinde Zorbalar (1932) 

• Osmanoğulları (1933) 

• Padişahlarımızda Din Gayreti Vatan Muhabbeti (1916) 

• Sahâif-i Muzafferiyât-ı Osmaniye (1909) 

• Tarihte Osmanlı Neferi (1915) 

• İki Komite İki Kıtâl (1919),  

• Kafkas Yollarında - Hatıralar ve Tahassüsler (1919). 
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• Felâket Seneleri, 1332 

• Lâle Devri, 1932 

 

Tarihte İstanbul 

• Eski İstanbul (1931) 

• İstanbul Hayatı (dört cilt, 1930-1935) 

• Kafes ve Ferace Devrinde İstanbul 

 

Komşu Ülkeler 

• Ege Havzası ve Yunan (1934) 

• Prusya Nasıl Yükseldi (1915) 

• Türk İdaresinde Bulgaristan (1933) 

• Türkler ve Kraliçe Elizabet (1932) 

• Lady Montegu’nün Şark Mektupları, 1933 

 

Şiir:  

• Gönül (1932): Genellikle şarkı güftelerini ihtiva eden bir şiir kitabı. 

 

Kaynakça:  

•İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı; Ahmet Refik Altınay maddesi, C:2; 

S: 120-121 

•Tarihi sevdiren adam: Ahmet Refik Altınay; Muzaffer Gökman, İş Bankası 

Yayınları; İstanbul 1978 - 439 sayfa 
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Ali Cevad Bey (Kolağası) 

 

 

(? - 1916) 
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Medeniyet tarihimizde çok önemli izler bırakmış olmasına rağmen hakkında 

katalog bilgisinden başka bilgimiz olmayan bir tarih ve coğrafya yazarı. 

Târih bilgini bir zât olup Üsküdar'lıdır. Harbiye Mektebinden me'zun olduktan 

sonra İstanbul askerî mekteblerinde muallimlikte bulunarak sonradan Bursa 

Redîf Alayı kaymakamlığına tâyin edildi. Meşrutiyetin ilânından sonra emsali ile 

beraber sürgüne gönderildi.  Avdetinde emekliliği icra edilerek 1332 (1916) 

tarihinde irtihal etti. Karacaahmed Mezarlığında medfundur. 

Basılmış eserleri: 

• Memâlik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati (1895, 1899)  

Dört cilt olan bu eserin ilk üç cildi o devirde Osmanlı idaresi altında bulunan 

yerleşim merkezlerinin tabii, beşerî ve iktisadî coğrafyasına tahsis edilmiş. İkinci 

bölümü (Dördüncü cilt) ise biyografiye ait. Osmanlı devlet adamları, âlimleri, 

müellifleri ve şairlerinin biyografilerine ayrılmış olan eserin sonunda da 

padişahların resimleri bulunuyor. 

Her iki kısım da kendi sahalarında birinci dereceden öneme sahip kaynak eser 

vasfını korumaktadır. 

• Mükemmel Osmanlı Tarihi (1898) 

• Ravzatü'l-Enbiyâ (1898)  

• Abaza Mehmed Paşa (1914) 

• Şehzade Şehid Mustafa  (1900) 

• Muhtasar Coğrafya-i Osmanî (1894) 

• Muhtasar Tarih-i İslâm (1897 ) 

• Resimli Fezleke-i Coğrafya-yı Umumî (1890) 

• Musavver tarih-i İslam ve mehd-i medeniyet-i Arabistan (1913)  

 

Kaynakça: 

•Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri III 

 

Not: 

Aynı isimde bir başka Ali Cevat Bey daha vardır bir karışıklığa meydan 

vermemek üzere bu zat ile ilgili elde edilebilen bilgiler eklenmişti.  
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Ali Cevad Bey 

(Mabeyn Başkâtibi) 

(1858 - 1930) 

Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın son Mabeyn başkâtibi (1858-İstanbul 23 Mayıs 

1930).  

1880'de Mülkiye mektebini bitirdi; saraya sekizinci kâtip tayin edildi. Siyasî 

kabiliyeti dolayısıyla Avrupa başkentlerine temsilci olarak tayin edildi. 1894'te 

Rusya'ya kaçan Ermeniler meselesi için Petersburg'a gönderildi. II. Meşrutiyet'te 

Mabeyn-i Hümayun başkâtibi oldu.  

Osmanlı Devleti'nin 23 Aralık 1876'da ilan edilen ilk ve son anayasası (Kanun-u 

Esasi) 1878'de Abdülhamit Han-ı Sâni tarafından askıya alınmıştı. 24 Temmuz 

1908'de gene padişah tarafından yeniden yürürlüğe konulması II. nci Meşrutiyet 

döneminin başlangıcı sayılmıştır. 

11 Aralık'ta 1908’de yapılan 1908 mebus (milletvekili) seçimlerinin ardından 

Meclis-i Mebusan'ın 17 Aralık 1908 tarihinde açılması kararlaştırılmıştı.  

Milletvekilleri, bakanlar, devlet ricali ve padişahın da iştirakiyle yapılan bu açılış 

merasiminde nutk-u padişahî’yi okumakla Mabeyn-i Hümayun Başkâtibi Ali 

Cevad Bey görevlendirilmişti.  

Mabeyn-i Hümayun Başkâtipliği görevi sırasında II. Meşrutiyet devrinin ilk 

günleriyle 31 Mart vakasının iç yüzünü anlatan Fezleke adlı bir hatırat yazdı. 

Eserinde, bu devrin önemli olaylarını tarafsız olarak anlattı; Sultan 

Abdülhamid'in görüş ve düşüncelerini de açıklayarak karakterini çizer. Hatıratı 9 

Ağustos 1908'den 27 Nisan 1909'a, yani Padişahın tahttan indirilişine kadar olan 

devreyi içine alır. 

Almanya Seyahatnamesi ve Felemenk seyahatnamesi isminde iki kitabı daha 

vardır. 
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Ali Nazıma (Yiğit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1861-1935) 
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Muallim, mektep kurucu ve idarecisi, dilbilim ve lügat mütehassısı.  

Kafkasya’dan göç etmiş bir Abhaz ailesine mensuptur. Hilâliahmer’in (Kızılay) 

kurucularından doktor yarbay Ahmed Servet Bey’in oğludur. Dedesi Karantina 

nâzırlığı yapmış olan doktor Ârif Bey’dir. Aile kökleri baba tarafından Kemah’a, 

oradan da Kafkasya’ya uzanmaktadır.  

Eserlerinde Ali Nazîmâ ismini kullanmakla birlikte asıl adı Mehmed Ali’dir. 

Soyadı kanunu çıkınca ailesiyle beraber Yiğit soyadını almış olan Ali Nazîmâ, 

Millî Mücadele döneminin tanınmış isimlerinden, 1923-1950 arasında bir 

dönem Saruhanlı (Manisa), altı dönem de Kocaeli olmak üzere yedi dönem 

milletvekilliği yapmış olan İbrâhim Süreyyâ Yiğit’in ağabeyidir. 

Tarihce-i Hayatı:  

1861: İstanbul’da doğdu.. 

1882: Mekteb-i Sultâni’yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. 

1884: Mülkiye mektebini 2.nci sınıftan terk etti. Bitirdiği lisede öğretmenliğe 

başladı. Çeşitli okullarda Türkçe, Arapça, Fransızca Öğretmenliği ve müdürlük 

yaptı. 

1885: Mekteb-i Mülkiye’de Fransızca hocası oldu. 1893’te Galatasaray Mekteb-i 

Sultânîsi ders nâzırlığına getirilince bu ek görevini bıraktı 

1888: İptidaî ve rüşdî derecede tedrisat yapmak üzere, Sultâni hocalarından 

arkadaşı Necip Bey’le beraber Cağaloğlu’nda Mekteb-i Edeb isminde bir mektep 

açtı ve bu mektebin ders nazırlığı görevini üstlendi. 

1890: Mekteb-i Edeb Beyazıt’a taşındı ve kız talebe de kabul etmeye başladı. 

Mekteb-i Edeb’in asıl hizmeti Arapça ve Farsça öğretmek üzere dershaneler 

açması olmuştur. Devrin tanınmış eğitimci ve ediplerinden Mehmed Zihni 

Efendi, Muallim Feyzi Efendi ve Muallim Nâci de bu okulda ders vermiş, Zihni 

Efendi ve Muallim Nâci, Mekteb-i Edeb adını taşıyan ders kitaplarını bu okuldaki 

görevleri sırasında hazırlamıştır. 

1891: Necip Bey’in ölümü, kendisinin de Maârif nezaretinde tedkîk-i Müellefât 

Komisyonu üyeliğine tayini ile Mekteb-i Edeb kapandı. 

1894: Galatasaray’daki görevinden ayrılarak Aşîret Mektebi müdürlüğüne tayin 

edildi. 
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1895: Mekteb-i Mülkiye müdür muavinliğine getirildi. Bu okulun Fransızca 

hocalığı yanında aynı yıl Dârülfünun Ulûm-i Tabîiyye ve Dîniyye Şubesi müdür 

muavinliği de kendisine verildi. 

1900-1906: Mercan İdâdîsi Fransızca ve tercüme usulü hocalığını, 

Dârülmuallimîn (Öğretmen Okulu) ile Vefa İdâdîsi Fransızca hocalığı görevlerini 

dönem dönem yürüttü. 

1909: Mekteb-i Mülkiye’deki müdür muavinliği görevinden istifa etti. Aynı yıl 

Dârülfünun Elsine (Filoloji) Şubesi Türk dili müderrisliğine ve bu görev 

uhdesinde kalmak üzere Kadastro Mektebi müdürlüğüne tayin edildi. Kadastro 

Mektebi’nin kapatılması, Dârülfünun derslerinin kaldırılmasıyla açıkta kaldı. 

1916: Yeni kurulan İnâs Dârülfünunu müdürlüğüne ve kavânîn-i câriye 

muallimliğine getirildi.  

1919: Maarif Nezâreti Telif ve Tercüme Heyeti üyeliğine, aynı yıl Mercan 

Sultânîsi müdürlüğüne tayin olundu. 

1920: Dârülmuallimât-ı Âliye müdürü ve Fransızca hocası oldu.  

1921: Nişantaşı Sultânîsi müdürlüğü ve Fransızca hocalığına, 1924’te Kadıköy, 

Davutpaşa, Gaziosmanpaşa orta mektepleri Fransızca hocalığına getirildi.  

1925: Yaş haddinden emekliye ayrıldı. Bundan sonra Amerikan Erkek ve Kız 

kolejleriyle Saint Benoit Lisesi Türkçe, Üsküdar Muhtelit Ortaokulu Fransızca 

hocalıklarında bulundu. 

1935: İstanbul’da Vefat etti. 

Hizmetleri ve Kişiliği:  

Tarih, İslam Tarihi, ahlâk, lisan, lügat, edebiyat ve dilbilgisi alanlarında telif ve 

tercüme eserler neşretmiş, iki yüz civarında eser vermiştir. Arapça, Farsa ve 

Fransızcaya ders kitabı ve lügat yazacak derecede vakıftır. Türkçe, dilbilgisi, dil, 

ifade, kelam, belâgat gibi çok önemli konuları ihtiva eden eserler meydana 

getirmiştir.  

Dürüst ve çalışkan kişiliğiyle tanınmıştır. Ahmed Midhat Efendi, Tarik 

gazetesinde çıkan bir yazısında (1315/1899) onun sansasyondan uzak, kalem 

kavgalarına karışmadan çocuk eğitim ve öğretimi yolunda sürdürmekte olduğu 

örnek yazı hayatına dikkat çekmektedir.  
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1925 yılında İstanbul Muallimler Birliği’nden “Fazilet Mükâfatı” için bir aday 

göstermesi istenince Muallimler Birliği Genel Kurulu’nun teklif ettiği Ali Nazîmâ 

o yıl bu mükâfatı alan sekiz muallim ve müderris arasında yer almıştır. 

Başlıca eserleri: 

Lügatler:  

• Mükemmel Osmanlı Lügati:  

Ali Nazîmâ’nın tanınmasında en çok tesiri olan bu eser, Faik Reşad (Unat) ile 

beraber hazırlanmış, 1901 yılında İstanbul'da basılmıştır. Madde 

açıklamalarından sonra, içinde kelimenin geçtiği çok kullanılan terkipleri, 

deyimleşmiş kullanımları ve cümle örneklerini de veren, döneminin söz varlığını 

ortaya koymak bakımından da önemli bir çalışmadır.  

İnşâ-yi Osmânî’de Müsta‘mel Arabî ve Fârisî Kelimât ve Ta‘birât ve Istılahâtı 

Hâvîdir alt başlığını taşıyan bu lügatın önsözünde bu lügatın hazırlanma 

sebepleri belirtilmektedir. Daha çok Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin Türkçe 

karşılıklarına yer verilmeye çalışılmış, bu alanda Mütercim Âsım’ın Kāmus 

Tercümesi ile Ahmed Vefik Paşa’nın Lehce-i Osmânî’sinden yararlanılmıştır.   

Bugünkü kültür dünyamızda da önemli bir yer tutan bu eser; Latin harflerine 

göre tertip edilmiş, Arap harfleriyle dizini de verilmiş haliyle TDK tarafından 

2002 yılında Latin alfabesiyle yeniden yayımlanmıştır.  

 

• Lügat-ı Nazîmâ (1901)  

Nazîmâ’nın Fransızca’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Fransızca’ya hazırladığı 

sözlüklerdir. Lugat-ı Tefeyyüz (1910) ve Mini Mini Lugat-ı Tefeyyüz (1912) 

adlarıyla da yayımlanmıştır.  

Dilbilgisi: 

• Lisan-ı Osmanî:  

Ali Nazıma tarafından Türkçe dilbilgisine getirilmiş yeni düzenleme teklifi gibi 

duran bir eserdir. Arapça gramer yapısı, sarf ve nahvi Türkçeye tatbik etmiştir. 

Bu tatbikat son derecede başarılı bulunacak bir nitelikte görülmektedir. 

• Muhtasar Sarf-ı Osmanî (1895) : Türkçe dilbilgisi 
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• Muhtasar lisan-ı Osmanî ( Birinci senesi ): Lisan-ı Osmanî’nin kısaltılmış 

halidir. 

• Lisan-ı Osmani  (ikinci senesi sarf ve nahiv kısmı) (1912) 

• Muhtıra-ı Belâgat (1308) Türkçe dilbilgisi 

• Mahzen-i Belâgat (1308) Türkçe dilbilgisi 

 

Ders Kitapları:  

Ali Nazîmâ, hemen hemen her alanda ilk ve ortaokulların farklı sınıflarına göre 

100’den fazla ders kitabı hazırlamış olup bunların bazıları çeviri veya 

uyarlamadır.  

• La clef du français (1934)  

Orta dereceli okullar için Fransızca dersleri. (Bu kitap eserlerinin dökümünü de 

ihtiva etmektedir. bk. s. 106-109). 

• Sualli ve cevaplı ameliyat-ı hesabiye  

(Orta dereceli okullar için Aritmetik) 

• Muhtasar Yeni Hesab Aritmetik, kısaltılmış 

• Meşrutiyet kıraatı: âsâr-i müntahabdan mürekkeb kıraat kitabı  

(Seçilmiş okuma parçaları) 

• Rehber-i imlâ yahut esma-yi Türkiye  

(İmlâ Kılavuzu) 

• Ta‘lîm-i Kitabet, Rehber-i Esmâ-i Türkiyye  

(1308) Faik Reşat ile beraber 

• Sünbülistan yahud Kıraat-i Farisi  

(1325) Farsça okuma parçaları 

• Tertib-i Cedid Talim-i Farisi  

Yeni metotla Farsca Eğitimi 

• Hediye: Dürûs ve Malûmât-ı Şettayı Havi Kızlara Mahsûs Kıraat Kitabı  

(1910) Dersler ve Çeşitli Bilgilerle beraber Kızlar için Okuma kitabı 
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• İman (1892) 

• Troisiéme Livre de Lectures Choissies a L'usage du Cours Moyen 

(1912) Orta dereceli okullar için seçilmiş okuma parçalarının üçüncü 

kitabı 

• Zübde-i Usûl-i Fransevî (1913)  

Fransızca metodunun en iyisi; Fransızca ders kitabı 

 

Tarih: 

• Küçük Tarih-i Osmanî 

• Eğitim: 

• Ta’lim-i Vildan (1323) Çocuk Eğitimi 

• Ahlâk:  

• Oku - Yeni Risale-i Ahlak  

 

Muhtelif: 

• Çukulata (1309)  

• Çay (1309)  

 

Makale:  

• Barbaros’un Hafîdi Metin Hamidiye’nin Kahraman Kumandanı Rauf Bey  

 

Tercüme: 

• Mükellim (Ahn’den, 1303)  

• Nevâbigu’l-kelîm (Zemahşerî’den, 1303)  

• Şerhu Nevabi’i’l-Kelim:  

Eserin metni 538 tarihinde vefat eden Allame Zemahşeri’nindir. 1000 tarihinde 

Medine-i Münevvere’de vefat eden fudala-yı fazıl ediplerden Akhisari Mehmet 

Bedrettin Münşi tarafından şerh olunmuştur. Gayr-ı matbudur. Bu eser, 

zamanımızın fazıl âlimlerinden olup, 1319’da vefat ederek Fatih’e defnolunan 

eski Mardin müftüsü Yusuf Sıdkı Efendi tarafından Mehasinu’l- Hisam namıyla 
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şerh olunduğu gibi Ali Nazîma Bey tarafından da tercüme olunmuştur ki her ikisi 

de matbudur. 

• Yeni Müntehabât-ı Gülistan (Sa‘dî-i Şîrâzî’den, 1326)  

Kaynakça: 

•Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; NAZIMÂ maddesi, C: 32, S: 453-454 

•Ali Nazıma Ve Belagat Kitabı, Mehmet Harputlu,  Ahenk Dergisi Sayı: 40 
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Halit Fahri (Ozansoy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1891 -  1971) 
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O kadar dolu ki toprağın şanla,  

Bir değil, sanki bin vatan gibisin.  

Yüce dağlarına çöken dumanla 

Göklerde yazılı destan gibisin. 

Bu unutulmaz mısralarla başlayan Vatan Destanı isimli şiiri de yazan Halit Fahri 

Ozansoy, edebiyat öğretmeni, şâir, tiyatro ve roman yazarıdır. 

Baba tarafından büyük dedesi Sa‘diyye şeyhi Rusçuklu Yahyâ Efendi’dir. 

Babası tıp, tarih, tiyatro ve şiir olarak basılı pek çok eseri bulunan Mehmed Fahri 

Paşa, annesi Zehra Hanım’dır.  

Asıl adı Mehmed Halit’dir. Soyadı kanunundan önce uygulanan sistemin gereği, 

Halit isminin yanına baba adı Fahri eklenmiştir.  

Şair Ziya Gökalp’ın teyzesinin torunu ve Süleyman Nazif'in yeğenidir.  

Tarihçe-i Hayatı: 

1891: İstanbul’da doğdu. 

1898: Annesini kaybetti. 

1904: Sultanahmet Tefeyyüz iptidai’sinden sonra Bakırköy Rüşdiyesini bitirdi ve 

Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) yatılı okumaya başladı. Hastalık 

sebebiyle Filibe’deki amcasının yanında 15 ay kaplıca tedavisi gördükten sonra 

dönüp tahsiline devam etti. 

1910: İlk yazısı “Facia-i Beşerden Bir Levha” Tiraje dergisinde yayınlandı. 

1911: Darülfünun Fransız dili şubesine bir süre devam etti. 

1912: Rübab dergisinde çıkan İlk şiiri Mazideki Aşk İçin Sana’dan sonra babasına 

ithaf ettiği 22 sayfalık ilk şiir kitabı Rüya yayımlandı. 

1914: İlk Osmanlı müzik ve tiyatro konservatuarı olan Darülbedayi-i Osmanî’nin 

tiyatro bölümüne kaydoldu. Kısa bir öğrencilik döneminden sonra aynı okulda 

öğretmen yardımcılığına getirildi. Bir süre sonra öğrencilikten, daha sonra da 

Darülbedayi’den tamamen ayrıldı. Aynı yıl Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’ne bağlı 

olarak kurulan Milli Türk Cemiyeti’nin kuruluşunda görev alarak cemiyetin 

yöneticileri arasında bulundu. 

1915: Evlendi, ertesi yıl Gavsi adında bir erkek çocuğu oldu. 
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1915: Çanakkale Cephesini ziyaret eden şairler arasında yer aldı. İntibalarını 

Cenk Duyguları (1917) isimli şiir kitabıyla yayınladı. 

1916: Baykuş adlı manzum piyesi yazarak tanındı. Aynı yıl Muğla Lisesi edebiyat 

öğretmeni olarak öğretmenlik mesleğine geçti. Bir yıl Muğla’da, bir yıl Konya'da 

çalıştıktan sonra İstanbul'a döndü.  

1917: Baykuş, Darülbedayi’in sahnelediği ilk Türk tiyatro oyunu olarak oldu. 

1919: Dayısı Ahmet Kadri Bey’in gazetesi Alemdar’da çalışmaya başladı. Çok 

geçmeden Alemdar’dan ayrılıp kendi dergisi olan haftalık Şair Nedim’i 

çıkarmaya başladı. Reşat Nuri Güntekin, Faruk Nafiz Çamlıbel, Selahattin Enis 

gibi şair ve yazarların ilk yazıları bu dergide yayımlandı.  

Savaş şartları dergisini kapatmaya zorlayınca İfham, Büyük Mecmua ve Peyam-ı 

Sabah’ta yazmaya başladı. Diğer memurlar gibi öğretmenler de maaşlarını 

alamadığından çeşitli gazetelere yazdığı makalelerle geçimini sağlamaya çalıştı. 

Servet-i Fünun, İnci, Ümit dergilerinde manzumeler yayımladı.  

1920: Yeni Mecmua’da çıkan Aruza Veda şiiriyle Beş Hececiler‘e katıldı 

1921: İkinci evliliğini yaptı. 

1926: Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürü oldu. Fikir ve Sanat 

Âleminden Haberler sütununda yazmayı 1943’e kadar sürdürdü. Derginin sahibi 

Ahmet İhsan Bey’in ölümünden sonra Servet-i Fünun’dan ayrıldı.  

1936: Sulara Dalan Gözler yayınlandı. Bu kitaptan sonra şiire 26 yıl ara vermiştir. 

1937: Son Posta gazetesinde haftalık yazılar yazmaya başladı ve 1951’e kadar 

sürdürdü. 

1953: Devlet Fransızca dil imtihanını kazanarak Fransa ve İtalya’ya gitti. 

1955: Şehir Tiyatroları Dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi,  

1956: Yaş haddi nedeniyle öğretmenlikten emekli oldu ve gazeteciliğe daha çok 

ağırlık verdi. Son yıllarında Tercüman gazetesinde haftalık “Sanat ve Hatırat” 

köşesine devamlı yazılar yazdı 

1962: Bu yıl kaybettiği eşi için yazdığı şiirlerini topladığı Hep Onun İçin adlı şiir 

kitabını çıkardı.  

1964: Son şiir kitabı Sonsuz Gecelerin Ötesinde ‘yi yayımladı. 
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1975: Türk Dil Kurumu üyeliğinden istifa etti. Ömrünün son yıllarını 

Kızıltoprak’ta geçirdi. Son yirmi yol boyunca yazları Büyükada’daki yazlığında 

geçirmiştir.  

23 Şubat 1971’de İstanbul’da kalp krizinden hayatını kaybetti. Vasiyeti gereği 

Türkçe kitapları Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne, Fransızca kitapları Galatasaray 

Lisesi’ne bağışlandı. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. 

 

Sanatı ve Kişiliği: 

İki yılı Anadolu’da, kalanı İstanbul’un çeşitli okullarında olmak üzere kırk yıl 

edebiyat öğretmenliği yaptı. 

Öğretmenliğin yanında yayın hayatını da sürdüren Halit Fahri, ilk şiirinin 

yayımlandığı Rübab dergisinde bir süre düzenli olarak yazılar yayımlamayı 

sürdürmüş; daha sonra arkadaşları ile Kehkeşan dergisine ardından Şehbal 

dergisine geçmişti. Bu arada dönemin önde gelen edebiyat dergisi Servet-i 

Fünun’da Bağdad adlı şiirini yayımlatmayı başardı. 1917’de Ziya Gökalp, Ömer 

Seyfettin gibi Türkçülerin etkisiyle hece vezninde şiirler yazdı. Hece vezninde 

şiirleri Yeni Mecmua, Talebe Defteri, Türk Kadını gibi dergilerde yayımlandı. 

İkinci şiir kitabı Cenk Duyguları’nı (1917) yayımladıktan sonra tekrar aruza 

yönelen Halit Fahri, düzenli aralıklarla yedi şiir kitabı daha çıkarmış ve sonra şiir 

kitabı yayımlamaya uzun bir ara vermiştir. 

Şiire Fecr-i Âtî döneminde başlayan Halit Fahri, ilk şiirlerinde gerek dil gerek 

duyuş bakımından bu edebî anlayışın etkisinde kaldı. I. Dünya Savaşı yıllarında 

edebiyat dünyasında ön plana çıkan millî ve hamâsî duyguları işleyen şiir yazma 

anlayışına o da katıldı ve Cenk Duyguları adlı ilk şiir kitabı bu anlayışın ürünü 

olarak ortaya çıktı. 1921’de ünlü “Aruza Veda” adlı şiirini kaleme aldıysa da 

aruzu tamamıyla bırakamadı. Gülistanlar Harabeler (1922) isimli kitabında yer 

alan şiirlerin pek çoğu aruzladır. Mütareke yıllarının kötümser havasını 

terennüm eden bu kitap hece ve aruz arasında bocalayan bir şairin havasını 

yansıtır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kaleme aldığı bazı şiirlerinde yine aruzu 

kullanır. Halit Fahri, ancak 1931’de yayımladığı Balkonda Saatler adlı kitabıyla 

heceye tam anlamıyla yöneldi. 1930-1940 yılları arasında heceye yeni bir ruh 

kazandırma gayreti içine girdi ve zaman zaman da serbest şiiri denedi 

Hayatı boyunca tiyatro alanında eser vermeyi de sürdürmüştür. 



164 
 

Fransa’nın Ankara büyükelçisi, Fransızcadan yaptığı tercümeler ve Fransız 

kültürüne katkılarından ötürü kendisine sonunda Milli Liyakat Nişanı ve şövalye 

payesi verdi. 

 

 

Başlıca eserleri: 

Çeşitli süreli yayınlarda 1500’den fazla makalesi ve kitaplarına girmemiş 

300’den fazla şiiri vardır. Yayımlanmış on bir şiir kitabı, yedi tiyatrosu, iki romanı 

ve dört hâtıra kitabından başlıcaları şunlardır:  

 

Şiir  

•Rüya (1912) 

•Cenk Duyguları (1917) 

•Efsaneler (1919) 

•Zakkum (1920) 

•Bulutlara Yakın (1920) 

•Gülistanlar ve Harabeler (1922) 

•Paravan (1929) 

•Balkonda Saatler (1931) 

•Sulara Dalan Gözler (1936) 

•Hep Onun İçin (1962) 

•Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964) 

 

Oyun 

•Baykuş (1916) 

•İlk Şair (1923) 

•Sönen Kandiller (1928) 
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•10 Yılın Destanı (1921) 

•Nedim (1936) 

•Hayalet (1936) 

•Bir Dolaptır Dönüyor (1958) 

•İki Yanda (1970) 

 

Hatıra 

•Edebiyatçılar Geçiyor (1939,  

•Edebiyatçılar Çevremde adıyla genişletilmiş baskı, 1970) 

•Darülbedayi Devrinin Eski Günleri (1964) 

•Eski İstanbul Ramazanları (1968) 

Roman 

•Sulara Giden Köprü (1939) 

•Aşıklar Yolunun Yolcuları (1939)  

Tercüme 

• R.U.R.-Alemşümul Suni Adamlar Fabrikası (1927) 

• Jack (Alphonse Daudet) 

 

Kaynakça 

•Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; OZANSOY, Halit Fahri maddesi, C: 

34, S: 18-19 

•Efsaneler; Halit Fahri –Şiir, 1919-1324; Ahenk Yayınları; İzmit, Haziran 2012 
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Refik Halid Karay 

 

(1888 – 1965) 
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Romancı, hikâyeci, gazeteci ve mizah yazarıdır. Mudurnu (Bolu) asıllı Karakayış 

ailesinden, Maliye Başveznedarı ve Bank-ı Osmânî nâzırı, Mevlevî tarikatına 

mensup, "bâlâ" rütbesi sahibi Mehmed Halid Bey’in oğludur. Annesi Kırım Giray 

hanları sülâlesinden gelen Nefise Ruhsar Hanım’dır. İstanbul’da, Beylerbeyi’nde 

doğdu. Göztepe Taş Mektep’te ve Vezneciler Şemsü’l-Maarif mekteplerinde 

okudu, ayrıca özel ders aldı. Mekteb-i Sultani’ye (Galatasaray Lisesi) ve bir süre 

Hukuk Mektebi’ne devam etti. Maliye Nezareti’nde memur olarak çalıştı. Daha 

sonra ayrılıp gazeteciliğe başladı. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde mütercimlik 

ve muhabirlik yaptı. Hiciv yazılarıyla kısa sürede üne kavuştu, Yazıları yüzünden 

bir kaç kere sürgün edildi. İstanbul'a dönünce bir süre Türkçe öğretmenliği 

yaptı. Posta ve Telgraf Umum Müdürü görevini yürüttü. 1922-1938 arasında 

yurtdışında sürgün olarak yaşadı. Bir süre Karakayış soyadını kullanmış, daha 

sonra bunu Karay’a çevirmiştir. 

 

Tarihce-i Hayatı:  

1988: İstanbul’da doğdu 

1907: İlk ve orta öğreniminden sonra Hukuk Mektebi’ne başladı. Maliye 

Nezareti’nde Devair-i Merkez Kalemi’ne kâtip olarak girdi. 

1908: 2’nci Meşrutiyet’in ilanından sonra memurluğu bırakarak Servet-i 

Fünun’da ve Tercüman-ı Hakikat’te yazmaya başladı. 

1909: 15 sayı yayınlanan Son Havadis adıyla bir gazete kurdu. “Kalem” ve “Cem” 

mizah dergilerinde, “Sada-yı Millet”te   “Kirpi” takma ismiyle siyasi mizah 

yazıları yazdı. 

1912: İttihat ve Terakki’nin istenmeyenler listesine girdi.  

1913: Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın suikastında rol aldığı iddiasıyla sürgün 

cezasına çarptırıldı.  

1918: Dostlarının çabalarıyla İstanbul’a döndü. Kısa bir süre Robert Kolej’de bir 

yıl kadar Türkçe öğretmenliği yaptı. Vakit, Tasvir-i Efkâr ve Zaman gazetelerinde 

makaleleri yayınlandı. Mütarekeden hemen sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na 

katıldı.  

1919: Posta ve Telgraf Umum Müdürü oldu. “Memleket Hikâyeleri” yayınlandı. 

1922: Aydede mizah gazetesini çıkardı. Aynı yıl Beyrut’a kaçtı.  
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1922-1938: Yurtdışındaki sürgün hayatı sırasında Halep'te yayınlanan Doğruyol 

ve Vahdet gazetelerini yönetti. 

1938: Yurda döndü. Yeniden gazeteciliğe başladı.  

1938-1965: Gazetelerde yazılar yazdı, Aydede dergisini tekrar çıkardı, romana 

ağırlık verdi.  

1965: İstanbul'da vefat etti ve Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı’na defnedildi. 

 

Kişiliği ve Sanatı:  

Eserleri, üretenlerden bağımsız incelemek genel bir kural olsa da, sanatkârı 

tanımadan sanatını anlamak da oldukça müşkül bir iş olsa gerektir. Tabii, bir iki 

kitaptan bir iki cümle okumakla yazarı ve eserini tanıdığını zan ve iddia 

edebilenlere sözümüz olamaz. Başarının ve eseri mümkün kılan itici gücün 

kaynaklarını çözmek isteyenler içinse önce yazarı tanımak elzem bir safha olarak 

karşımıza çıkar. 

Refik Halid tipik bir beyzâdedir. Konaklarda, dadılar eline büyütülmüş, bir 

romanına verdiği isim gibi “Ekmek Elden Su Gölden” bir çocukluk ve gençlik 

dönemi yaşamıştır. Tahsil ve iş hayatı da bey babanın sâye-i âlisinde, sıkıntısız, 

problemsiz, devrin şartları dâhilinde olabildiğince rahat ve müreffeh, hattâ 

başarılı geçmiştir. Liseyi bir öğretmene kızdığı için, baba zoruyla girdiği hukuk 

mektebini de kısa bir süre sonra keyfî bir şekilde yarıda bırakıp terketmiş, ama 

böyle yarı tahsilli olması hayatında herhangi bir olumsuzluğa yol açmamıştır. 

Beyzâdeliğin tabii bir neticesi olarak saraya bağlılık da ilerideki siyasi yapısına 

tesir edecek ve başına belâlar açacaktır. 

Neticede Refik Halid, hayatı ve dünya görüşü bakımından “ehl-i keyf” (epikürist, 

hazcı) denebilecek bir anlayışa sahiptir. Bu durum, Yakup Kadri, Abdülhak Şinasi, 

Şefik Esat ve Fazıl Ahmet gibi yakın arkadaşlarının ve diğer tanıyanların 

görüşlerinden ve bizzat kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Meselâ kendini 

“kitap adamı”, Refik Halid’i de “hayat adamı” diye tanımlayan Yakup Kadri’ye 

göre o, hovarda meşrep, keyfine düşkün bir bohemdir (Gençlik ve Edebiyat 

Hatıraları). Kendisi hakkında kendi ifadesi de şudur: "ben güzel yemek ve güzel 

kadın meraklısıyım".  

Dost ve ahbaplarıyla hoşça vakit geçirmek, yiyip içmek, sanat sohbetleri adı 

altında insanları ve özellikle devrin tanınmış simalarını çekiştirmek ve alaya 
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almak onun gözde hayat tarzıdır.  Kozyatağı’ndaki köşkünde çok da kalabalık 

olmayan davetler vermeyi, yeni edindiği ahbapları bu toplantılara davet edip 

ağırlamayı, yani çalım satmayı pek sever. Fener’de arabayla gösterişli seyranlar 

yapmaktan da çok hoşlanır. 

İnce zekâsını ve nükte kabiliyetini alaycı bir kişilik geliştirme yolunda kullanmış 

ve bu da onun iyi, yâni çok okunan bir mizah yazarı olmasını sağlamıştır. 

Temelinde kibir olan bu yapı onu mizah yazarlığıyla yetinmesine izin vermemiş, 

giderek siyasi kalem kavgaları sahasının önde gelenlerinden biri haline 

getirmiştir.  

Ancak bu saha’nın büyük riskleri vardır. O günlerde siyaset sahnesinin –her 

zaman olduğu gibi- iki temel aktörü vardır: muhafazkârlar ve yenilikçiler. Refik 

Halid’in tercihi muhafazakâr kanat olunca İttihat ve Terakki grubuna karşı 

kalemini silah gibi kullanma dönemi başlar. Bu silah yeterince tesirli olmuş ki 

çok geçmeden gerçek silahların hücumuna uğrar.  

Gelen darbe, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa suikastıyla bağlantısı olduğu 

iddiasıyla, uzak bir yerde ikamet cezası, yâni sürgün; oturacağı yer de Sinop’tur. 

Mütevazı ve sabırlı biri için bile fazlasıyla ağır olan bu cezanın onun için ne kadar 

ağır olduğunu tahmin etmek pek de zor değildir. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin 

gibi aracılar, ricacılar vs vasıtasıyla sürgün yeri adım adım, Ankara, Çorum ve 

Bilecik üzerinden yaklaştırılır ve sonunda İstanbul’a gelmesine izin verilir.  

Kısa bir süre siyasetten uzak durup Robert Kolej’de bir yıl kadar Türkçe 

öğretmenliği yapar; Vakit, Tasvir-i Efkâr ve Zaman gazetelerinde makaleleri 

yayınlanır. Mütarekeden hemen sonra İttihat ve Terakki partisi kapanıp liderleri 

Avrupa’ya kaçınca, iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılır ve dalaş 

yazılarına tekrar başlar. Siyasette fiilen rol almaz, mebus veya nazır olmaz ama 

nazırlık kadar mühim bir göreve getirilir: Posta Umum Müdürlüğü. 

Artık intikam zamanıdır. İttihat ve Terakki hakkındaki en sert tenkitleri, en ağır 

suçlamaları bu dönemde yapacaktır. Ama bu aşırı düşmanlık tavrı da ona 

pahalıya mal olur. Çok geçmeden Kuva-yi Milliye hareketi başlar. Refik Halid’e 

göre bu hareket de İttihat ve Terakki’nin neticesiz teşebbüslerinden biridir; 

çünkü hareketin başındakilerin çoğu eski ittihatçılardır. Bu düşüncenin tabii 

sonucu olarak posta işlerinin başında oluşunun verdiği avantajı Anadolu 

hareketini baltalama yolunda kullanmaya, hareketin can damarlarından biri 
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olan telgraf haberleşmesini engellemeye kalkışır.  Bir yandan da gene kalemini 

silâh gibi kullanmaya devam etmektedir. 

İstiklâl Savaşının zaferle sonuçlanması, ayakların suya ermesi demektir ve o da 

alınıp götürülmeyi bekleyenlere katılır. Onlardan birinin,  Anadolu hareketinin 

başta gelen muhaliflerinden biri ve yakın arkadaşı olan Ali (Artin) Kemal’in 

tutuklanıp Ankara’ya götürülürken İzmit’te linç edilmesi üzerine, artık misak-ı 

millî sınırları dışında kalmış olan Lübnan’a kaçar ve böylece ikinci sürgün hayatı 

başlar. Çok geçmeden kendisinin de içinde bulunduğu 150’likleri listesi 

yayınlanır; kendi isteğiyle geldiği bu gurbet onun mahkûmiyeti haline gelmiştir.  

Bu arada yayın hayatına imkânlar nisbetinde devam eder, Halep'te yayınlanan 

Doğruyol ve Vahdet gazetelerini yönetir. Bu yayınların öncelikli amacının Hatay 

davasına destek vermek olduğu ve yurda dönmesine katkısı bulunduğu 

söylenmektedir.  

Beş yılı Anadolu’da 16 yılı yurt dışında olmak üzere yirmi yıldan uzun süren 

sürgün hayatı onu olgunlaştırmış ve yetiştirmiş, en başarılı eserleri bu şartlar 

altında doğmuş ve biçimlenmiştir.  Başta “Memleket Hikâyeleri”, “Gurbet 

Hikâyeleri” ve “Sürgün” olmak üzere çoğu eseri bu sürgün dönemlerinde oluşan 

birikimlerin ürünüdür. Yurda döndükten sonra siyasetten ve kalem 

kavgalarından uzak durmuş, hikâye ve özellikle roman yazmağa yoğunlaşmıştır. 

Ancak, Refik Halid’i bu günlere taşıyan, başarılı bir yazar olarak edebiyat 

tarihimize yazdıran faktörlerin en önde geleni, bu çalkantılı ve tartışmalı hayat 

değildir. Elbette ehl-i keyf oluşu hikâye ve romanlarının temalarına yön vermiş, 

meşakkatli sürgün hayatları kalemini bilemiştir. Ama hikâye ve romanlarında 

okuyucuyu “bohem” hayata özendiren, siyaseten düşmanlığa yönlendiren 

özellikler bulmak mümkün değildir.  

O, her şeyden evvel bir kalem ustası, bir tahkiye zirvesidir; sözle resim yapan bir 

sanatkârdır.  Dil’e olan hâkimiyeti ise başarısının ikinci önemli faktörü olarak 

karşımıza çıkar. Çağdaşları gibi ağdalı bir ifade tarzı benimsemediği gibi, 

uydurmaca Türkçeye de yönelmemiş, âdeta tenezzül etmemiştir. Aradan şu 

kadar uzun zaman geçmiş olmasına rağmen yazıları küçük müdahalelerle bu gün 

de zevkle okunabilecek hâle getirilebilmiştir; kitapları hâlâ tekrar tekrar 

basılmaktadır.  

Çok tanınan bir yazar olmasında (“Eskici” ve “Testi” gibi) hikâyelerinin okul 

kitaplarında sürekli yer almasının etkili olduğu elbette inkâr edilemez. Ama bu 
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yer alışın da asıl sebebini gene kolay ve rahat okunup anlaşılabilmesinde 

aramak icab eder. Kitapçılarda sık sık Refik Halid kitapları soran öğrencilerle 

karşılaşırsınız. Bu da anlaşılma kolaylığının öğretmenler tarafından da 

değerlendirildiği anlamına gelir.  

Refik Halid’i çeşitli sebeplerle “müzmin muhalif” gibi ifadelerle gûya övmeye 

kalkışanların da, “realizm”, “Fecr-i Âti” gibi akımlara yamamaya, “Fransız 

Edebiyatı”, “Maupassant” gibi tesirler aramaya çalışanların da sağlam 

dayanakları yoktur. Çünkü o, kelimenin tam anlamıyla “nev’i şahsına münhasır” 

bir yazardır. 

Bu noktada şunu sormak durumundayız: “Refik Halid’in sanatı tahkiye ve dil’den 

mi ibarettir?” Ne kadar can sıkıcı olsa da bu soru’nun cevabı “evet” tir; yani 

onda başka sanat özellikleri aramak da, hamletmek de boşunadır. Bu durum 

şöyle de ifade edilebilir: Tahkiye ve üslûbu çıkarırsanız Refik Halid’den geriye 

sadece Kerime Nadir veya Kemalettin Tuğcu kalır! 

Bu tesbit mübalağalı geliyorsa buyurun ehliyeti şüphe götürmeyen birine 

danışalım:  

Edebiyatı telâkki itibariyle, bizimle Avrupa’nın herhangi 

bir milleti arasında bir fark vardır: Biz iyi yazı yazana 

hayranız; yazının bundan ötesini muhakeme etmek 

devrine henüz gelmedik. Cedlerimiz iyi yazan bir kimseye 

“kaleminden kan damlıyor!” derler ve geçerlerdi; biz 

hemen hemen aynı görüşle: “Allah için fevkalâde üslûbu 

var!” diyoruz. Edebiyat kıymetinin derecesi bizde henüz 

bu noktadadır; Avrupa’nın herhangi bir milletinde ise bu 

noktadan sonra başlar. Bir muharrir iyi yazı yazdıktan 

sonra, fikrinin, zevkinin, ruhunun nev’i ve kıymeti ile 

ölçülür. Hattâ gariptir ki o milletlerde fena yazan, 

kıymeti pek büyük, Stendhal gibi, Balzac gibi muharrirler 

de vardır. Meselâ Stendhal, fena yazmaya ehemmiyet 

bile vermez, fena yazdığını itiraf bile eder: “Ben sicil 

üslûbuyla yazıyorum!” derdi. Mamafih bu istisnaları bir 

tarafa bırakalım. İyi yazmak edebiyatta esastır, ancak 

edebî değer yazı istidadından sonraki merhalelerdedir. 
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Bizde henüz idrak edilmemiş lâkin er geç idrak 

edeceğimiz bu miyar, yalnız Refik Halid için değil, bütün 

ediplerimiz için varittir. 

Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Portreler 

 

Başlıca eserleri: 

Roman 

• İstanbul'un İç yüzü  

(1920) Refik Halid 'in roman tarzındaki ilk eseri olan bu kitap bir bakıma İttihat 

Ve Terakki'ye olan kızgınlığının ürünü, hattâ bir intikam gibidir. "İç yüz" den 

maksat herkesin bilmediği, görmediği bir "yer altı" dünyasıdır; savaş zenginleri, 

karaborsacılar, vurguncular, sonradan görme türediler, haraççılar ve bunların 

hepsinin varlık sebebi İttihat ve Terakki'nin adamları.  

• Yezidin Kızı (1939)    

Arjantin’e taşınmış Yezidî bir ailenin bir kaç dil bilen kültürlü kızı; ona hayranlık 

duyan bir İstanbul efendisi; sonunda kızın akıl hastası olduğunun anlaşılmasıyla 

hüsranla biten bir aşk hikâyesi.               

• Çete (1940)  

Fransız işgali esnasında Türk çetelerinin işgalcilere karşı Amanos dağlarında 

yürüttükleri mücadele ve savaş şartları altında gelişen bir aşk hikâyesi: farklı 

coğrafya ve kültürlere ait, üstelik düşman iki genç insanın, Rus prensesi Nina ile 

Türk zabiti Nezih’in aşkı.  

• Sürgün (1941)   

Atılan Bir iftira yüzünden sürgün edilen bir yüzbaşının yaşadığı sıkıntılar.                    

• Anahtar (1949)   

Yalı sahibi bir memurun, karısına ait bir anahtar bulmasıyla başlayan olaylar.                   

• Bu Bizim Hayatımız (1950)   

Mirasyedi Mazlum Sami’nin çok eski bir aşkını arayıp bulmasının hikâyesi.        
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• Nilgün (3 Cilt) (1950 -1952)    

“Türk Prensesi Nilgün”, “Mapa Melikesi Nilgün” ve “Nilgün’ün Sonu” isimleriyle 

yayımlanan bir üçleme. Nilgün ismindeki başkişinin çevresinde, yedi yıl süren 

inişli çıkışlı, ayrılıp kavuşmalı derin bir aşkın hikâyesi. Afrika ve Hindistan 

limanlarının, Uzakdoğu adalarının egzotik güzellikleri arasında anlatılıyor.    

• Yeraltında Dünya Var (1953)   

Kendine miras olarak kalmış bir çiftlikte mutsuz bir hayat yaşayan, yalnızlıktan 

bunalan eski bir amatör denizci, yağmurlu bir günde çıka gelen gizemli bir kadın 

ve kayıp bir definenin peşinde yaşanan maceralar.      

• Dişi Örümcek (1953)   

Erkekleri önce kendine bağlayıp sonra inciten, ölüme kadar gitmelerine sebep 

olan bir kadının hikâyesi.              

• Bugünün Saraylısı (1954)   

II. Dünya Savaşı sırasında, İstanbul’daki yabancılara duyulan hayranlık etrafında 

gelişen olaylar.         

• İki bin Yılın Sevgilisi (1954)  

Dr. Fahir beğendiği Güldal'a ulaşabilmek için İskenderun'dan İstanbul'a kadar 

sürecek bir tren yolculuğu boyunca reenkarnasyon tabanlı bir hikâye geliştirir. 

İkisi iki bin yıldır fasılalarla yaşayan ve her seferinde biri birini bulan iki sevgilidir.    

• İki Cisimli Kadın (1955)  

İki uzak coğrafyada iki farklı ruh taşıyan bir kadının fantastik hikâyesi.          

• Kadınlar Tekkesi (1956)  

Tasavvufa, tekke ve zaviyeleri tümüyle kapatan zihniyetin gözüyle bakan; adeta 

o bakışı yücelten bir roman.           

• Karlı Dağdaki Ateş (1956)  

İki erkek arasında bocalayan güzel bayan öğretmenin yaşadıkları.         

• Dört Yapraklı Yonca (1957)    

Dört genç kız kendi aralarında “Dört Yapraklı Yonca” isminde bir yardımlaşma 

cemiyeti kurarlar.     
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• Sonuncu Kadeh (1965)  

Duyguların karmaşıklığı içinde aşkın hayatı etkileyen ve iç acıtan yönünün de 

dile getirildiği bir hikâye.               

• Yerini Seven Fidan (1977)  

 Okumak için büyük şehre gelen bir gencin hayata açılışı.         

• Ekmek Elden Su Gölden (1980)  

Eski soylu zengin bir ailenin torunu olan Ferhan’ın tekrar o zenginliğe kavuşmak 

umuduyla toprak ağası Duranbeylilerin oğlu Saim ile evlenip pişman oluşu.  

• Ayın On Dördü (1980)    

Bir cinayetten sonra yaşanan duygusal karmaşalar, değişen davranışlar.            

• Yüzen Bahçe (1981)   

Bir adamın gemiyle yapılan bir Avrupa seyahati esnasında iki kadın arasındaki 

kararsızlığı.               

Hikâye 

• Memleket Hikâyeleri  (1919)  

Yazarın yurt içindeki sürgünleri esnasındaki gözlemlerinden doğan hikâyeler. 

“Garaz”, “Yatık Emine”, “Cer Hocası”, “Şeftali Bahçeleri”, “Boz Eşek” gibi en 

güzelleriyle beraber 17 hikâyenin yer aldığı bu kitap Refik Halid ’in en önemli 

eseri olarak bilinir. Realist hikâye tarzının bu başarılı örneği “köy Edebiyatı”nın 

öncüleri arasına sayılır ve hikâyeciliğin konularıyla İstanbul'dan taşıp Anadolu’ya 

açılması olarak kabul edilir. Yazar, sade bir dille Anadolu insanını anlatarak Milli 

Edebiyat döneminin öncüsü olmuştur. 

• Gurbet Hikâyeleri (1940)  

Yurt dışındaki sürgün hayatının birikimlerin ürünü. “Köpek” ve “Testi” ile 

beraber yazarın en çarpıcı hikâyelerinden biri belki de birincisi olan “Eskici” 

hikâyesini de ihtiva eden hikâye kitabı.  

Mizah 

• Sakın Aldanma İnanma Kanma (1915)  
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Savaş yıllarında yaşanan, fakirliği, yiyecek, içecek, yakacak kıtlığını, sefaleti, 

yalanları, aldatmaları alaylı ve hicivli bir üslupla dile getirirken, mütareke 

yıllarında Hatay - Antakya konulu hikâyelerle de belgesel niteliğinde bir eser. 

• Kirpinin Dedikleri  (1918)   

"Kirpi" Refik Halid'in mizah yazılarında kullandığı müstear isimlerden biridir. II. 

Meşrutiyet döneminde Kalem, Cem, Şehrah gibi çeşitli gazete ve dergilerde 

çıkan mizah yazılarından oluşan bu eser dönemin tarihine de ışık tutmaktadır. 

• Ago Paşa'nın Hatıraları (1918)   

Biri birinden bağımsız konular Ago Paşa adında bir papağan’ın ağzından aktarılır. 

• Bir Avuç Saçma (1939)    

40’a yakın hikâyeden oluşan bu kitapta Refik Halid ’in büyük şehirlerdeki günlük 

hayattan kesitler sunarken mizah dalının vazgeçilmezi alaycı bir üslûpla insanı, 

yâni bize bizi anlatır. 

• Ay Peşinde (1922)   

Benzerleri gibi dönemin sosyal olaylarını, değişik katmanlardan kişilerini, 

gülümsemeyle gözyaşı arasında gidip gelen duygular uyandırarak aktarılması. 

• Tanıdıklarım (1922)  

Otuz beş hikâyeden oluşan bu kitapta Refik Halid; tanıdığı kişileri, gezip gördüğü 

yerleri, tattığı, kokladığı, okuduğu, kısacası aşina olduğu her şeyi güçlü 

tasvirleriyle anlatıyor.               

• Guguklu Saat (1925)  

Bu kitapta da sosyal olaylara ve kişilere ait gözlemlerini anlatan Refik Halid 

Karay’ın, sohbetine dâhil ettiği okuru değişik ortamlara götürüyor, ilginç kişilerle 

tanıştırıyor.           

• İlk Adım (1941)   

Birbirinden bağımsız 20 hikâyenin toplandığı bu kitapta, döneme ışık tutan 

detayları anlatılıyor. 

• Üç Nesil Üç Hayat (1943)   

İstanbul halkının "uygarlık değiştirme" tarihinden kesitler veriliyor. Kitapta 

Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit dönemleriyle Cumhuriyet döneminin ilk 
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on, on beş yılı çeşitli gelenekler, yaşayış biçimleri açısından ele alınarak 

birbiriyle karşılaştırılıyor. "Kültür değişimi" denilen olguyu, yani toplumun 

gelenek, görenek ve yaşayışındaki değişiklikleri ayrıntılarıyla anlatan bir eser         

• Makyajlı Kadın (1943)   

Birbirinden bağımsız yazılardan oluşan bu eserde İstanbul, insanlık halleri, aşk, 

güzellik, sanat, yeme-içme, dalkavukluk, giyim kuşam gibi temalar işleniyor.           

• Tanrıya Şikâyet (1944)   

Refik Halid, trajik insan problemlerini mizah ve hicivle anlatma usulünü burada 

“dua” üzerine kurmuş. Bu yol, temelde dinî konuları en azından hafife almak 

anlamına gelse de bir Cumhuriyet aydınından başka ne beklenir ki?  “Kadınlar 

Tekkesi” gibi, yönetime yaranma mazeretine sığınmakla da açıklanamayacak bir 

durum.    

 

Hatıra 

• Bir İçim Su (1931)   

Sürgüne giderken geçtiği Hatay’a ait hatıralar              

• Minelbab İlelmihrab (1946) Kitabın ismi   

"kapıdan mihraba kadar" anlamına gelen “ne varsa, hepsi” anlamında kullanılan 

bir deyim. Yazarın "mütareke devrinin hususi bir tarihçesi" şeklinde tanımladığı 

bu kitap "1918 Mütarekesi devrinde olan biten işlere ve gelip geçen insanlara 

dair bildiklerim" alt başlığını taşıyor. Önce tefrika edilince büyük ilgi görmüş, iki 

defa yasaklanmış, meclis kürsüsünde bile tartışılmış yazılar.    

• Bir Ömür Boyunca ( 1980, 1990, 1996, 2011)  

“Minelbab İlelmihrab”ın devamı niteliğinde olan bu kitapta yazar, meşrutiyet, 

mütareke ve cumhuriyet dönemlerine ait Lübnan, Suriye ve Türkiye hatıralarını 

aktarmaya devam ediyor. Kronolojik bir sıra takip etmeden, siyasal ve kültürel 

değişimleri, benzerlikleri ve benzemezlikleri göz önüne seriyor. Tarihimizin 

önemli bir bölümünü farklı pencereden bakarak daha iyi değerlendirmeyi 

sağlayan “Bir Ömür Boyunca”, “Minelbab İlelmihrab” ile birlikte edebiyatımızda 

hatıra türünün en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Temelde yazarın 1922-

1938 arasındaki sürgün yıllarına ait hatıralar olsa da, bu yıllarla ve bu dönemin 
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olaylarıyla sınırlı değildir. Beyoğlu'nun lokanta adabı, Sinop'taki sürgün dünyası 

kadar Resneli Niyazi'nin meşhur geyiğinin hikâyesi de bu kitapta yer alıyor. 

Tiyatro 

• Kanije Müdafaası (1909)  

1601'de 73 gün süren ünlü Kanije savunmasını konu alan bu eser, Müfit Ratip’le 

beraber yazılmış, oynanmış, fakat kitap olarak yayınlanmamış. 

• Deli (1939)  

Sürgünden yurda dönüşünü kolaylaştırdığı söylenen fantezi bir eser. 

Sonradan yayınlananlar 

Çeşitli dönemlerde yayınlanmış, ancak çoğu gazete ve dergi sayfalarından 

kalmış olan çalışmaları daha sonra “Memleket Yazıları” genel başlığı altında bir 

kitap dizisi halinde yayınlanmaya başlandı. Aydede dergisinin eski sayılarının 

kitaplaştırılmasını da kapsıyan Bu dizide 2014 yılı sonuna kadar yayınlananlar: 

Hep İstanbul, Kırk Yıl Evvel Kırk Yıl Sonra, Edebiyatı Öldüren Rejim, Mutfak 

Zevkinin Son Günleri, Pek İyi Hatırlarım, Doğuştan Kadıncıl, Bu Gazeteciler. 

 

Kaynakça: 

•Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; KARAY, Refik Halid maddesi, C: 24, S: 

480-482 

•Harputlu, Mehmet, Minelbab İlelmihrab, Ahenk Dergisi Kasım 2003, Sayı: 10, 

Sayfa: 20, 21 
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Ahmet Mithat Efendi 
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Halkın eğitimine adanmış bir hayat; 200’ün üzerinde müstakil kitaba, sayısız 

kısa-uzun risale, hikâye ve makaleye imza atmış bir yazar; kendi eserlerini kendi 

basıp neşreden bir matbaacı, dergiler ve gazeteler kurmuş ve yönetmiş bir 

yayıncı.  

İlk Türk romancısı, ilk köy hikâyesinin, ilk polisiye romanın yazarı; popüler ve 

ansiklopedist muharrir. 

Okuyucunun “hâce-i Evvel” i, Matbuat âleminin “Efendi baba” sı, “Güçlüklerden 

yılmayan canlı hizmet adamı”, , “kırk beygir kuvvetinde bir yazı makinesi”,  

“araya giren romancı”,  “taraf tutan yazar”, “yârenlik eden kişi”. 

Tarihçe-i Hayatı: 

1844: İstanbul Tophanede dünyaya geldi. Babası fakir bir bezzaz (manifaturacı) 

olan Süleyman Ağa, annesi Çerkez kökenli Nefise hanımdır. 

1854: Küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine ailece Vidin’e, orada memur 

olan üvey ağabeyi Hafız İbrahim Ağa’nın yanına gittiler. Ahmet Mithat Efendi ilk 

tahsiline burada başladı ancak tamamlayamadan ailesiyle İstanbul’a döndü. 

1857: Sıbyan mektebini Tophane’de bitirdikten sonra Mısır Çarşısı’nda bir aktar 

dükkânında çırak olarak çalışmaya başladı. Bu arada okuma yazmasını 

ilerletirken, Galata’daki bir yabancıdan Fransızca öğrenmeye başladı.  

1861: Hafız İbrahim, Mithat Paşa’nın Niş valiliği esnasında Niş’te görev alınca 

ailece Niş’e, ağabeyinin yanına gittiler ve orada Rüştiye tahsiline başladı. 

1864: Rüştiye tahsilini tamamladıktan sonra Rusçuk’a geçti. Birkaç Balkan 

vilayeti Tuna Vilâyeti adı altında birleştirilmiş, valiliğine de Mithat Paşa 

getirilmişti. Hafız İbrahim, vâli Mithat Paşa’nın teveccühlerini kazanmış ve kaza 

müdürü olmuştu. Ahmet Mithat Tuna Vilâyeti Mektubî kaleminde memuriyete 

başladı. Vâli Mithat Paşa ondaki zekâ ve kabiliyeti keşfetti; ona kendi adını verdi 

ve Fransızca öğrenmeye teşvik etti.  

1865: Politika Müdürlüğü Türkçe kâtipliği görevine geçti. Burada da 

Fransızcasını ilerletmeye devam etti. Vilâyetin resmi yayın organı olarak yeni 

kurulan Tuna gazetesinde muharrir olarak görev aldı, bir yandan da gazetecilik, 

yayıncılık ve matbaacılık işlerini yaşayarak öğreniyordu. 

1866: Bir tercümanlık göreviyle gittiği Sofya’da Servet hanımla evlendi. Kısa bir 

süre sonra Rusçuk’a geri çağrıldı.  
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1868: Ziraat Müdürlüğünde kâtip ve Tuna gazetesine başmuharrir oldu.  

1869: Tuna valiliğinden Bağdat valiliğine naklen tayin edilen Mithat Paşa’nın 

maiyetinde Bağdat’a gitti. Verilen görev gereği İstanbul’dan aldığı matbaa 

malzemesiyle Bağdat Vilâyet matbaasını ve Zerva isimli vilayet gazetesini 

kurarak faaliyete geçirdi. Bu gazetenin başyazarlığının yanı sıra ilk eserleri olan 

“Hace-i Evvel” serisini ve “Kıssadan Hisse”yi de yazarak yayınladı. 

Bağdat’ta tanıştığı ressam ve müzeci Osman Hamdi bey’in tesiriyle batı 

kültürüne ilgisi arttı. Dünya dinleri, doğu dilleri ve kültürleri hakkında derin 

bilgisi olan İbrahim Bakırcan Muattar da doğuyla ilgisinin ve bilgisinin artmasına 

vesile oldu. Bir yandan da devrin büyük ulemasından Muhammed Zühavi’den 

medrese ilimlerini öğreniyordu. 

1870: Maarif Vekâletince düzenlenen ders kitapları yarışmasına “Hace-i Evvel” 

ile girdi. 

1871: Basra mutasarrıfı olan ağabeyi Hafız İbrahim Paşa’nın vefatıyla ailenin 

bütün yükü kendisine kalmıştı. Amirlerinden zorla izin alarak İstanbul’a döndü. 

Ceride-i Askeriye (Askerî Gazete) başyazarlığı, Basiret gazetesi tercüman-

yazarlığı yaptı. Bu arada Tahtakale’de oturduğu evde, personeli aile fertleri olan 

bir matbaa kurarak yayıncılığa başladı. "Letâif-i Rivayat", "Kıssadan Hisse" ve 

"Hace-i Evvel" isimli eserlerinin satışıyla geçimini temine çalıştı.  Matbaasını 

önce Sirkeci’ye sonra Beyoğlu’na taşıdı. Daha sonra Galata’da bir matbaa alarak 

evini de Beyoğlu’na taşıdı.  

1872: Kurduğu Devir ve Bedir dergilerinin yürümemesi üzerine Dağarcık isimli 

fennî bir derginin yayınına başladı. Bu dergide çıkan bir yazısından dolayı 

suçlandı. Ceride-i Askeriye ve Basiret gazetelerinde ayrıldı.  Aynı yıl “İbret” 

gazetesini neşre başladı. 

1873: “Kırk Ambar” mecmuasını neşre başladı. Aynı yıl Genç Osmanlılar Namık 

Kemal ve arkadaşlarıyla beraber Rodos’a sürgün edildi. Burada çocuklar için 

“Medrese-i Süleymaniye” isminde bir okul açarak ders vermeye başladı. Bu 

arada “Dünyaya İkinci Geliş”, “Hasan Mellah”, “Hüseyin Fellah”, “Felatun Beyle 

Rakım Efendi”, “Dünyaya İkinci Geliş”, “Açık Baş”, “Ahz-ı Sâr’ isimli kitaplarını 

yazarken, “Kırk Ambar” a da yazı gönderiyordu.  

1876: V. Murat’ın tahta geçişiyle çıkarılan umumi afla sürgün cezası sona erdi ve 

İstanbul’a döndü. Hemen çalışmaya başlayarak “İttihat” gazetesini çıkardı. 
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1877: Vakit gazetesinde yazarlık yaptı.  

1878: O günlerin “Resmî Gazete” si olan Takvim-i Vekayi’ye müdür oldu. Kültür 

tarihimizin kilometre taşlarından, en uzun ömürlü ve en etkili gazetelerinden 

biri olan Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazete önemli 

edebiyat olaylarına ve tartışmalarına şahitlik etmiş, ayrıca Ahmet Rasim, 

Hüseyin Rahmi gibi yazarlar Mithat Efendinin teşvik ve destekleriyle bu 

gazetede yetişmiştir. Aynı yıl “Osmanlı” gazetesinin de müdürlüğüne getirildi. 

1879: Matbaa-i Âmire (Devlet Matbaası) müdürü oldu. 

1880: Satın aldığı arazilerden çıkan suları şişeleyerek içme suyu satışına başladı. 

1883: Muallim Naci’ye Tercüman-ı Hakikat’in edebiyat sayfasını yönetme görevi 

verdi. Bir yıl sonra damadı da olan Muallim, başlatıp sürdürdüğü edebiyat 

tartışmalarıyla gazetenin satışının artmasını sağlamakla beraber sanat 

görüşlerindeki farklar yüzünden gazeteden ayrılmak zorunda kaldı. Ahmet 

Mithat Efendi aynı yıl Karantina idaresi başkâtibi ve Meclis-i Umur-u Sıhhiye’nin 

ikinci reisi oldu.  

1884: Paşabahçeli Hafize Melek hanımla evlendi.  

1888: “Gümüş İmtiyaz Madalyası” aldı. 

1889: “Bâlâ Rütbesi” ve ikinci dereceden “Mecidî” nişanı aldı. Stockholm’de 

toplanan Müsteşrikler Kongresi’ne Türk delegesi olarak katıldı. Bu seyahatin 

ürünü de önemli bir eser olan “Avrupa’da Bir Cevelan” oldu.  

1895: Meclis-i Umur-u Sıhhiye’nin reisi oldu. 

1908: Gazete ve dergi yazılarıyla geçen on yıldan sonra son romanı “Jön Türk” 

yayınlandı. İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra memuriyetten emekli edildi. Bir 

süre Darülfünun’da umumî tarih, dinler tarihi, Medrese-tül Vâizin’de ve Dâr-ül 

Muallimat’ta dinler tarihi, eğitim tarihi ve felsefe tarihi derslerini okuttu.  

1912: Bir hayır kurumu olan Darüşşafaka’da ders nazırı iken, nöbet esnasında 

vefat etti.  

Kişiliği ve Sanatı: 

Okumaya doymayan, yazmaktan usanmayan, çalışmaktan yorulmayan bir yazar. 

Yazdıklarını neşretmek için kendi matbaasını, kendi gazetelerini ve dergilerini 

kuran bir yayıncı. Genç kabiliyetlere fırsat veren, teşvik eden ve yetiştiren bir 

gazete ve dergi yöneticisi. İşe yalın ayak gidip gelen bir aktar çıraklığından 
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Darülfünun (Üniversite) hocalığına uzanan bir kendini yetiştirme maceraperesti. 

Sıfırdan başlayıp çiftlik, Boğaziçi’nde yalı sahibi olma seviyesine ulaşmış bir iş 

adamı. 

Kendisini şöyle tarif ediyordu: 

“Ben, kalb-i sâfi sahibi, çok ahbaplı, kaleminin namusu ile şöhret yapmış 

bir muharrir’im.” 

Asılzâde değildi, sarayda veya konakta doğmamıştı. Dadılar, mürebbiyeler eliyle 

terbiye edilmemiş, ayağına gelen hususî hocalar tarafından eğitilmemişti. 

“Sultanî” mekteplerde okumamış, tahsil için Frengistan’a da gönderilmemişti. 

Ama sadece ve sadece doymak bilmez bir kendini yetiştirme çabasıyla, bu 

olumsuzluklardan uzak olanların kendilerine mahsus zannettikleri bir sahaya, 

edebiyat ve neşriyat sahasına girmiş ve onların hayal bile edemeyecekleri kadar 

muvaffak olmuştu. Elbette aralarına almayacaklar; elbette beğenmeyecekler, 

üslûbuna, konularına, tercümelerine kadar tenkit edecekler, hattâ alay 

edeceklerdi.  

Ama bunların hiçbirinin ona menfi bir tesiri olamazdı, olmadı. Onların aralarına 

girmek gibi, onlara kendini beğendirmek gibi emelleri yoktu; çünkü bunların 

hiçbirine ihtiyacı yoktu. Onların tenkit ve alayları da umurunda değildi; çünkü 

onun hedefi elit bir zümreye değil, halk’a hitap etmekti. Şöyle diyordu: 

 “Ben edebî sayılabilecek kadar hiçbir eser yazmadım. Çünkü benim 

eserlerimin çoğunu yazdığım sıralarda, memlekette edebiyattan 

anlamayanlar, mübalağasız yüzde doksan dokuzunu teşkil ediyordu. 

Benim emelim de ekseriyete hitap etmek, onları aydınlatmaya, onların 

dertlerine tercüman olmağa çalışmaktı. Zaten edebiyat yapmaya ne 

vaktim ne de kalemim müsaitti.” 

Neticede halk için halk’a göre yazdı ve halk’a kendini okutmayı başardı. Bu 

başarının temeli, ağdalı ve yapmacıklı elit zümre diline boş verip halkın diliyle, 

hem de günlük hayatta kullanılan konuşma diliyle yazmasıydı. Çekemeyenlere 

göre bunlar önemli de değildi, doğru da değildi; ama halk’a göre de onlar ve 

görüşleri önemli ve doğru değildi.  

Siyasete de ne hevesi ne vakti vardı. İyi eğitim görmüş elitlerin bazılarının 

memleketi kurtarmak için mevcut yönetimi devirmek gerektiği görüşlerine de 

itibarı yoktu. Ona göre ilk yapılması gereken iş, halkın eğitim seviyesinin 

yükseltilmesiydi.  
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Ne var ki zaman Ahmet Mithat Efendi’nin aleyhine işliyordu: İkinci Meşrutiyetle 

beraber padişah taraftarı olmakla suçlandı ve resmî görevinden emekli edildi. 

Çok geçmeden rejim değişikliği ve kültür ihtilâli ile bu taraftarlık yaftası devam 

ettirildi; ismi ve eserleri de devlet desteğinden mahrum, unutulmaya mahkûm 

edildi. Anlı şanlı edebiyat tarihçileri bile “halkın kültür seviyesinin 

yükselmesinin, Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerine olan ilgiyi azalttığı” yolunda 

yorumlar yaptılar.  

Ancak günümüzde durum böyle değil; gene zaman, onu haklı çıkardı. Son 

yıllarda Ahmet Mithat Efendi tekrar popülarite kazanmış ve eserleri tekrar 

tekrar basılır ve yayınlanır olmuştur.  Bunda “okuyucunun nabzını tutabilme” 

kabiliyetiyle beraber dilinin sadeliği ve akıcılığının da mühim rol oynadığında 

şüphe yoktur. Yüz yıl önce yazılmış eserler çok az müdahalelerle bu günkü dile 

aktarılabiliyor. 

Kısacası Ahmet Mithat Efendi gördüğü ilgiyi fazlasıyla hak eden, zevkle okunan 

ve okunması gereken bir yazar. 

Neler dedi? 

• Mustağripler 

Müsteşrik, Doğu irfanı ile uğraşan Avrupalıların kendilerine 

verdikleri isim. Aynı mevzu üzerinde çalışan bir Osmanlı’ya bu 

ismin verilmesi câiz değildir. Biz son devir muharrirleri maarif-i 

garbiyeyi şarka ithâle çalışan birer müstağribiz. 

• Çok yazmak: 

“Dört buçuk seneden beri memuriyetlerde geçirdiğim bir takım 

beyhude işlerle israf eylediğim zamanlar da dâhil-i hesap olduğu 

halde, “Hâce-i Evvel” sahifeleriyle 3500 ve “Hasan Mellâh” 

sahifeleriyle 2500 yâni cem’an yekûn 6000 sayfa yazı 

yazmışım... Bu miktarı günlere taksim etseler, her güne nihayet 

beş sahife kadar yazı düşer. Hâlbuki benim günde otuz iki sahife 

kaleme alabilecek kadar kuvvetim olduğunu siz bilirsiniz.” 

• Roman:  

“Okuma bilenleri roman kadar eğlendiren ve roman kadar 

istifadeli olan hiçbir şey bulunmaz. Şu halde gelişmekte olan bir 

halkın da her şeyden fazla romanların ıslahına himmet eylemesi 
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lâzım gelir. Roman, yalnız garip ve latif bir vakanın hikâyesinden 

ibaret değildir. O vaka, elbette fenlerden birisiyle, sanatlardan 

birkaçıyla, felsefenin bazı kaideleriyle, coğrafyanın bir faslını 

teşkil eden bir memleketle, tarihin bir fıkrasıyla ilgili olur ki, 

onlara dair verilen izahat, okuyucuların malûmat ve vukuf 

dairesini genişletir.” 

…  

“Romanda maksat; fikren seyahat yaptırmak, köşelerde 

bucaklarda dolaştırmak, alaturka âlemlerde gezdirmek, 

alafranga âlemlerde eğlendirmek, beşeriyetin hiçbir yerde, 

hiçbir zaman yakasını kurtaramadığı felaketleri gösterip 

gönüllere yufkalık vermek, yine beşeriyetin hiçbir yerde kendisini 

kurtaramadığı türlü gariplikleri gösterip kahkahalarla 

güldürmektir”. 

… 

 “Roman, bir insan topluluğu içinde görülen hallerden birisini ya 

da bazılarını kâğıt üzerinde koymaktan ibarettir. Herkes az çok 

bir romanın şahıslarından biri olabilir. Kendi hususi yaşayışımız 

içinde az çok birtakım romanlar geçer.”  

… 

“Roman, genel ahlâkın tayin ettiği hayatlar içinde oluşur. 

Avrupa’ nın romanı nasıl kendine ait ise, bizim de romanımız 

kendimize ait olmalıdır. Avrupa’ nın kendi hayatımıza uymayan 

romanlarını örnek almamız yanlıştır. Milli bünyemize uyan 

romanı esas almalıyız. Milletin örf ve adetleri, inanç ve 

davranışları romanı şekillendiren önemli unsurlardır. Roman 

milletle bütünleşmelidir. Millet başka, roman başka 

olmamalıdır.” 

... 

"Musavvir ve muharririn bir hikâyeyi tasvir ve tahrir etmesi için 

hikâyenin zeminine göre her şeyi bilmesi lâzımdır. (...) Yoksa 

hikâye yazmak için iktiza eden şeyler yalnız hikmet, ahlâk, 

entrika gibi şeylere münhasır kalırsa, bunlarla yazılan 
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hikâyelerden o kadar lezzet hâsıl olmaz. Netice-i kelâm, hikâye 

okumak ne kadar tatlı bir şeyse, yazmak (da) o kadar güç olup 

bir muharrir tasvir ve tahrir eylediği eğer sahihü'l-vuku değilse 

onu sahihten daha sahih, gerçekten bir kat daha gerçek suretine 

ifrağ edebilmek (dönüştürmek) için pek çok tetkikata, pek çok 

malûmata muhtaçtır." 

 

• Alafranga 

“Bu alafranga denilen âlemin batak köşelerini sen benden âlâ 

bilirsin. Bu kadar Fransız romanları okumuşsundur. Bir tiyatro 

aktristine alâka edip de feyiz almış bir kimsenin sergüzeştini 

okudun mu? Bu hikâyelerin filvaki vuku bulmuş olması lazım 

değildir. Muharrirler daima ihtimalattan bahsederler. Onları 

okuyarak hem lezzet almalı, hem de mütenebbih olmalı” 

  

 

Neler dediler? 

• Abdurrahman Şeref  

“...bu memleketin irfanına ettiği hizmetin derecesi tarif 

olunamayacak derecede yüksektir.” 

... 

“...bütün manâsiyle “püblisist” (halkçı) ve “vülgarizatör” 

(basitleştirici) dir. Mübahese-i fünun-u şetâyı (çeşitli fen 

sohbetlerini) açık bir lisanla halk’a talim etmiştir. Âsârını 

(eserlerini) teşnegân-ı mütalâa (okuma isteklileri) kapış kapış 

ederdi. Zannederiz ki köylerimize varınca Ahmet Mithat’ın âsârı 

(eserleri) yayılmış ve mucib-i istifade olmuştur 

(yararlanılmıştır).” 

... 

“İki sıfat onu beynel emsal (örnekleri arasında) temyiz eder 

(ayırır). Biri kaleminin gayetle mahsüldar (verimli) olması ve 
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ikincisi her bildiğini başkasına ifhama (anlatabilmeye) iktidarıdır 

(gücüdür).” 

... 

“...her şeyden karıştırır ve tatlı tatlı okutur.” 

... 

“Yazmak için yeni şeyler öğrenmeğe ihtiyaç görmekle bir yandan 

yazar ve bir yandan okur öğrenir; yazdıkça okur okudukça 

yazardı. Bu faaliyet ... bilâ-inkıta (kesintisiz) devam etmiş ve 

hâsıl ettiği (oluşturduğu) ihata-yı (kapsam) külliye (tam) calib-i 

hayret (hayret çeken) bir mertebeye (dereceye) varmıştır.” 

... 

“Vatandaşlarına ettiği hizmet ve bu hidemattan (hizmetlerden) 

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

tarif ve tadattır (tanımlanamaz ve sayılamaz). Fezailinden 

(faziletlerinden) biri de çıkardığı gazetelerde şubban–ı erbab-ı 

kalemi (genç yazarları) daima destekliyerek o yolda birçok adam 

yetişmesine hizmet etmesidir.” 

... 

“Herhangi işe çağırılsa zamanında bir fâide-i amme (kamu 

yararı) me’mul (ümit) etti mi koşa koşa gider ve dört elle 

sarılırdı.” 

... 

“...usanmaz, ye’s (ümitsizlik) ve fütur (bezginlik) nedir bilmez, 

her kârda (her şart altında) müteşebbis (girişimci) ve tesis etmek 

istediği şeylerde müdir (yönetici) ve müdebbir (tedbirli) bir zattı. 

Kibir ve gururdan muarra (arınmış), mütevazı (alçak gönüllü), 

lâubâli (teklifsiz) meşrepti (huyluydu). Bahis ve münakaşayı 

sever, hararetlenir, cidal (tartışma) derecesine geldikte bile 

iddiasını müdafaa (savunma) ve tavzihe (açıklamaya) uğraşır. 

Fakat âdab-ı münazaradan (konuşma edeplerinden) hiç 

ayrılmaz ve kolaylıkla ilzam olunamaz (susturulamaz) idi.” 

... 
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“Darülfünun derslerinden deruhte eylediği Tarih-i Edyan (Dinler 

Tarihi), Tarih-i Felsefe, Tarih-i umumîyi (Genel Tarih) suret-i 

ciddiyede tetebbu edip (araştırıp) tahrir (yazmaya) ve 

neşretmeğe (yayınlamaya) teşebbüs etmiş idi ki her yiğidin göze 

aldıracağı şeyler değildir. 

Her gecesini bir işe tahsis eylediğini ve yalnız bir gecesi ailesiyle 

musahabeye (sohbete) mahsus olduğunu söylerdi. Altmış beş 

yaşından sonra dahi bu mertebe çalışıp didinmesine hayran 

olmamak gayri kabil idi.  

Sırf kendi mahsul-ü sa’yi (çalışmasının ürünü) ile meydana çıkan 

ve çalışmak nasıl olacağına ve çalışmakla neler olacağına 

memleketimizde numune ittihazına seza (örnek alınmaya değer) 

bulunan Ahmet Mithat merhum kalabalık bir ailenin başında eb-

i müşfik (şefkatli baba) olmak için de misal gösterilebilir.”  

 

• Cemil Meriç 

“Cihangir ve cihanşümul bir tecessüs,  cihangir ve cihanşümul bir 

zekâ. Çağdaşlarına göre hâce-i evvel, bize göre hâce-i evvel ve 

âhır.” 

... 

 “Ahmet Mithat Efendi, nesillerin tecessüsünü dünya 

düşüncesine kanatlandıran bir yol göstericidir. El Biruni 

soyundan ansiklopedist bir kafa, İhvan-ı Safa topluluğunun X. 

yüzyılda başarmak istediği büyük terkibi geçen yüzyılda tek 

başına gerçekleştirdi. Tanzimat’ın dev şöhretleri Hâce-i Evvel’e 

karşı tek boyutludurlar. Ksenophon’un ‘Hüsrevnâme’ 

(Cyropaedia) sinden Cervantes’in Don Kişot’una, XVII.nci asrın 

Fransız klâsiklerinden Zola’nın romanlarına, Shiller’in 

‘Haydutlar’ ına kadar dünya edebiyatının enafis-i âsârını onun 

büyük gayreti sayesinde tanıdık. Shopenhauer’in felsefesinden 

söz açan ilk Müslüman yazar odur. İftiraya uğrayan bir devri  

gafil ve hırçın bir intelijansiyaya karşı o savundu.” 

… 
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“Mithat Efendi için roman, geniş kalabalıkları çağının bilgilerine 

ısındıracak bir vasıtadan ibaretti. Şöhreti fethetmek için nazmın 

cazibesine de tenezzül etmedi, belâgat oyunlarında da. Mithat 

Efendi bir asrı dolduran düşüncedir.”  

“O bir fakülte değil, üniversitedir.”  

"Ahmet Mithat, saldıran küfür karşısında şahlanan imandır, 

şahlanan ve hücuma geçen. Avrupa kırk haramilerin mağarası, 

Ahmet Mithat hazineyi ülkesine taşıyan dev.” 

 “Hikâyeleri on dokuzuncu asrın Binbir Gece’si. Batı, Doğu, 

hakikat, hayal, ilim, efsane o bulanık ummana dökülen birer 

ırmak. Hâce-i Evvel, okumaya yeni başlayan bir kitleye hitap 

ediyordu. Başka bir iklimde boy atmıştı roman.”  

“Ahmet Mithat’ın vazifesi eğlendirmek ve aydınlatmaktır. 

Önemli olan kıssadan çok hissedir. (Bazıları) Onun romanlarını 

sıradan, dağınık, derbeder, çocukça bir ansiklopedi sayar ve 

üslûp bakımından yetersiz bulur. A. Mithat Efendi’nin gayesi 

halkı okumaya alıştırmaktır. Çağının birçok meselelerine ışık 

saçmak için hikâyeler yazmış ve çok da iyi etmiştir. Roman 

denen türü Osmanlılaştırmıştır. Başarmıştır.”  

… 

 “Mithat Efendi, bir asrı dolduran düşüncedir. Osmanlıların 

Diderot’su, daha doğrusu Pierre Larousse’u. Lafızlara aşık şapşal 

bir intelijansiya içinde fikirlerin özüne inmeye çalışan dürüst ve 

şatafatsız bir yazar. Hepimizin o büyük yol göstericiden 

öğreneceğimiz çok şey var; başta ciddiyet ve hamiyet.” 

… 

 “Hace-i Evvel’e sataşanlar onun sathiliğini dile dolarlar. Oysa 

Mithat Efendi ele aldığı bir düzine ilimde üniversite hocalarımıza 

diz çöktürecek kadar vukuf sahibidir. Tarih, coğrafya, felsefe, 

dinler tarihi ve bütün şubeleriyle şarkiyat; hâlâ onun kâbına 

varacak bir kalem sahibi yetişmemiştir.” 

“O sararmış sayfaların cazibesi nereden geliyordu acaba? Şüphe 

yok ki samimiyetlerinden. Ahmet Mithat Efendi, ‘dekadanlar’ ın 
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insafsız sloganlarıyla yıkmak istedikleri bir ‘heykel-i hamakat’ 

değil, bir ‘abide-i samimiyet’ tir. Hikmet, bütün tecellileriyle 

Müslümanın meşru malıdır. Batı düşüncesi, kırk haramilerin 

mağarası. Hâce-i Evvel, yatak odasına girer gibi sık sık o 

mağaraya uğrar. Bu mânada bir medeniyet taşıyıcısıdır. Ama 

bütün aceleciliğine, bütün sabırsızlığına rağmen aktardığı 

malzeme içtimai bünyemize tahrip etmez, tahkim eder. Üstat 

tecrübeli bir hekim sezişiyle uzviyetimize lüzumlu vitaminleri 

boca eder eserlerinde. Batının tanıtıcısı olduğu halde doğulu 

kalan belki de tek müstağrip”�  

• Cenap Şahabettin 

“Efendi merhum tam mânasiyle Türkiye’nin kalem şampiyonu 

idi. Şimdiki çelik yazı makineleri onun parmaklarına nisbetle 

birer küçük oyuncaktır. Bilmem kim onu İngiltere’deki yüksek 

fırınlara benzetmişti ki, içlerinden durmaksızın erimiş maden 

akar. Onun bu dünyada bir tek sevdası vardı: yazmak ve 

mümkün olduğu kadar çok yazmak.” 

• Fatma Aliye 

“Kırkambar benim pek serbest olarak okuyup yazdığım kendi 

lisan-ı maderzâdımla (anadilimle) yazılıyordu. Bu halde şu 

mecmuanın ne kadar delisi divanesi olduğumu anlarsınız. Ha! 

Bir şey daha var: O zamanlar ben Fransızcada bu gibi şeylerin 

ancak çocuklara veyahut gençlere mahsus olarak yazılanlarını 

okuyabiliyordum. Kırkambar’da ise büyük adamlara hatta 

âlimlere mahsus denilebilecek şeyleri de okuyor ve pekâla 

anlıyordum. Artık bundan mütevellit zevkime nihayet mi olur? 

Hele Kırkambar’da hükema-yı kadîme (eski bilginler) ile 

hükema-yı cedideyi (yeni bilginler) mukayeseye dair olan bendi 

okuduğum zaman kendimi yeniden bir âlemde buldum. Bu 

bentte tahsil ü taallümü (eğitim ve öğrenimi) teshil eden 

(kolaylaştıran) kitapların bizde bulunmayıp Avrupa’da 

bulunduğu hakkındaki söz o zamana kadar Fransızcaya sarf 

etmiş olduğum emekten beni pişman etmeyip bilakis o gayrette 

yine devamıma lüzum gösterdi. Az kalmıştı ki Kırkambar ile 

biliktifa (yetinerek) Fransızcayı ihmal edeyim. Bu hatamı dahi 
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yine Kırkambar tashih eyledi. Elhasıl bir kadını irşat hususunda 

Kırkambar’ın tesiri bir erkeğin irşâdına hizmet edeceği kadar 

büyüktür.” 

 

• Halit Ziya Uşaklıgil 

“Türk fikir hayatında ilk defa onunla Batı’nın felsefe problemleri 

üzerinde düşünme başlamıştır.” 

• Halit Fahri Ozansoy 

“Bizim kuşak çocukluğumuzda en çok Jules Verne’in ve Ahmet 

Mithat Efendinin romanlarını okurduk. Mithat Efendinin 

anlattığı meraklı maceralar hem hoşumuza gider, hem dilinin 

sadeliği okurken bizi hiç yormazdı. Pek az Arapça ve Farsça 

kelime ve deyimler kullanır, açık ve dümdüz Türkçe yazardı. 

Böyle olduğu içindir ki, onun halk eğitim üzerinde harikulade 

etkisi inkâr edilemez. Çünkü o zamana kadar Battal Gazi ve 

Şahmeran hikâyelerinden başka bir şey okumayan geniş halk 

kitlesinde bu Avrupa macera romanları tarzındaki eserleri ile 

okuma zevkini çoğaltan ancak odur. Servet-i Fünûn edebiyatının 

bir kısım aydınları hayran bırakan alacalı dili karşısında o 

zamanki deyimle dekadanlaşmayan yazarlardan biriydi, Ahmet 

Rasim ve Hüseyin Rahmi gibi.”    

• İsmail Habib Sevük  

"Ahmet Mithat Efendi kaarilerini (okuyucularını) ya evlâd gibi, 

ya kardeş gibi, ya ana ve baba gibi, yani yakın akraba gibi 

candan seviyor ve onlara daima saygı gösteriyordu. Akrabalığın 

teklifsizliği içinde sevimlileşen bir saygı. Onlara "ey kaariini 

kiram", "ey kaariin hazeratı", "ey muhterem okuyucular" gibi 

ihtiram tabirleriyle hitap eder ve kaarilerinin bilmedikleri şeyleri 

onlara öğrettiği halde, bu ciheti hiç hissettirmez, sanki onlara 

bunu sadece hatırlatıyormuş gibi bir tavır alırdı. Daha olmazsa, 

"eğer Avrupa'ya gittiniz, bir frenk sofrasına oturdunuzsa" gibi 

şarta bağlı ifadelerle daima onların izzeti nefislerini okşardı. 

Kimse kaarii onun kadar iyi tanımadı. Kaariler onu sevdiler, ona 

inandılar ve ona ısındılar." 
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• Mehmet Akif Ersoy 

"Yaşın yetmiş beşi bulmuş, vücudun alabildiğine yıpranmış iken 

milletin salâhı için yirmi beşlik delikanlılardan ziyade 

çalışıyordun. Nihayet gittin, Darü'ş-Şafaka'da öksüzlerin 

kucağında can verdin. Bezl ettiğin(sarfettiğin) mesai Allah 

indinde ne derecelerde meşkûr (beğenilmiş) imiş ki, böyle 

evliyaullaha bile nadir nasib olur bir hatime ile huzur-u Rabbü'l-

alemine gittin!" 

• Nihat Sami Banarlı 

“Alfabe kitaplarından başlayarak, Tarih, Coğrafya, Mekanik, 

Kimya, Biyoloji, İktisat, Hukuk, Dil ve Edebiyat gibi birçok sahada 

yazarak geniş bir halk kitlesinin nice ihtiyaçlarına cevap verecek 

mahiyetteki neşriyatıyla, Ahmet Mithat Efendi, tam mânasıyla 

popüler ve ansiklopedist bir muharrirdir. O kadar ki Türk 

Edebiyatı onun kadar çok yazan, o ölçüde çalışkan ve idealist bir 

halk muharriri daha yetiştirmiş değildir.” 

... 

“Türkiye’de okuyan bir halk zümresinin vücut bulmasını 

sağlayan Mithat Efendi, vazifesini başarmış bir yazardır.” 

... 

“Mithat Efendi çok okumuş, çeşitli şeyler öğrenmiş ve 

yavrularına yem yetiştiren bir kuş tehalükü ile hemen 

okuyucularına haber vermeğe koşmuştur.” 

... 

“Neşriyatı arasında fırsat buldukça fikir, ahlâk, bilgi ve felsefe 

sayfaları sıralayan muharririn yazdıklarını alâkayla hattâ 

ihtirasla okuyan bir okuyucu kitlesi bulması; yazarken kullandığı 

halk’a hoş gelen sâde bir lisanın, merak uyandıran ve bir şeyler 

bilme ve düşünme hazzı uyandıran unsurlarla birleşmiş ve 

zenginleşmiş olmasındandır.” 

... 
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“Türk hikâye ananesindeki meddah tarzı anlatışa eserlerinde 

yeni bir hayat veren Hüseyin Rahmi’nin bu yoldaki üslûbu 

üzerinde dahi, hikâye ve romanlarında yer yer böyle bir üslûp 

kullanan Ahmet Mithat Efendinin ciddî tesiri vardır.” 

 

• Sabri Esat Siyavuşgil 

 “Ahmet Mithat Efendiyi nasıl anlatmalı? Onun tertemiz, her 

saniyesi yurttaşlarını uyandırma ve uyanık tutma aşkıyla geçmiş 

hayatı karşısında bugün heyecan duymaktayız. Faniliğin dar 

hududu içine sığdırdığı 200 cilt tutan eseri bizde hayranlık 

uyandırıyor. Elindeki irfan meşalesiyle semt semt, mahalle 

mahalle, ev ev, bütün yurttan cehalet karanlığını kovmaya 

çalışmış olan bu büyük insanı hatırladıkça minnetle eğiliyoruz. “ 

... 

“Soğukkanlılıkla, aradan geçen uzun yılların kafalara ve 

vicdanlara verdiği sükûn ve sekinetle, Ahmet Mithat Efendinin 

hayatına, eserine ve tesirlerine baktığımız zaman bu hayatın 

mânasını bu hayat ile o eser arasındaki insicamı daha iyi 

anlıyoruz. İlk bakışta dağınık, hattâ perişan görünüşlü gibi gelen 

bu ceht ve gayretin psikolojik vahdetini daha iyi kavrıyoruz. 

Şüphesiz bugün bütün ilmi kavramaya insan ömrünün 

yetmediğini, aynı maharetle her telden saz çalmanın mümkün 

olmadığını biliyoruz. İhtisas bilgisini ansiklopedik malûmata, 

derinleşmeyi genişlemeye, ihtirayı nakletmeye tercih ediyoruz. 

Ama gene bize bütün beşeri bilimlerin temellerini öğreten ilkokul 

öğretmenini asla unutmuyoruz.” 

“Mithat Efendinin eserleri insanı hiç yormaz, İstanbul’un lâtif ve 

nefis suları gibi kolay ve tatlı içilir. Üslûbunda tabiîlik, 

yumuşaklık, bir nevi hâl-i âşinalık vardır. Öyle bazı yeni 

tasfiyeciler gibi katı kaideler koymaz. Daha iyi anlatacağını bildi 

mi, Arap ve Acem terkipleri kullanmakta müşkülpesentlik 

göstermez. Fakat lüzumsuz yere Arap Acem kelimelerini de tıka 

basa doldurmaz. Yazıdan maksadı hayata faydalı bir şeyler 

anlatmaktır, hem de kolay anlatmaktır; buna tamamen 
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muvaffak olur. Muvaffak olmak için sözü uzatmaktan, belagat 

hocalarımızın tabiriyle ‘ıtnab’ dan da çekinmez ve çiğnemekte –

belagatçiler ne derse desin- pek haklıdır. 

 

• Yusuf Akçura  

Mithat Efendinin yazdıkları şenlik fişeği yahut maytaplı kibrit 

değildir. O fişeği kurşunla kullanır, kibritleriyle ateş yakar. Kemâl 

ve Ziyâ’nın yazıları tok karnına kurabiye ve yemiş olabilir. Mithat 

Efendi aç millete ekmek vermek istedi. Şinasi mektebinin Kemal 

kolu salikleri yazıyı kendi zevkleri için, nihayet miktarı gayet 

mahdut dostları için yazıyorlardı; Yazılarında gaye, nefisleri 

telezzüz-i şahsîleri idi. Fecr-i âti’nin bu ihtiyar dedeleri halkı 

hakir görüyor, eserlerini onların nasırlı ve kirli ellerinde 

görmekten iğreniyorlardı. Mithat Efendi ise halkın içinde yaşadı, 

halk için yaşadı ve halkın yetimleri arasında öldü.” 

 

 Mezar taşında yazılı olan beyit: 

Gayretindir sevdiren fazl-ı ulûmu ümmete 

Verzişindir anlatan sevda-yı sa’yi millete      

 

Şâir Nigâr Hanım                 

{fazl: fazilet, erdem;  ulûm: ilimler, bilgiler; verziş: Çalışma; sa’y: çalışma, gayret, 

emek } 

  

Başlıca eserleri: 

Gazete ve Dergiler: 

Efendi, yazarlık, matbaacılık ve yayıncılığı beraber yürütme becerisini göstermiş 

ve bu üç alanda da başarılı olmuştur. Gazete ve gergi yayıncılığı biraz çalkantılı 

olmuşsa da, bu çalkantılar dış etkilerle meydana geldiğinden yayıncının 

başarısında bir noksanlık anlamına gelmez. 

Dağarcık  (10 Cüz;  1871  (1288),  320 Sayfa) Ahmet Mithat Efendi'nin en ilgi 

çekici faaliyetlerinden biri olan bu dergi 1871-1872 yılları arasında 10 cüz 
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yayınlanmış ve Efendi'nin Rodos'a sürgün edilmesiyle kapanmıştır. Dergi 

kendisini : "Bazı müntehabat-ı âsar ile fünûnun delâlet ettiği bir takım garaib-i 

keşfiyat ve hükema-yi mütekaddimîn ve müteahhirîn tarafından irâd edilen 

muhakemat-ı müfideyi ve bazı terâcim-i ahvali havidir" (Eserlerden bazı 

seçmelerle fenlerin gösterdiği bir takım ilginç keşifler ve eski ve yeni 

düşünürlerin faydalı fikirleri ve bazı durumların çevirilerini kapsar) cümlesiyle 

ifade etmiştir. Her biri 32 sayfa ( 2 forma ) olmak üzere on cüz yayınlandığı 

bilinmektedir. Ahmet Mithat Efendi'nin yazılarından başka Ebussuud Efendi'nin 

şiirleri, Mahmut Ekrem ve Ali Kemal'in makaleleri yer almıştır. 

Devir 1872  (1289) Ağustos 1872'de çıkan ve ilk sayısı ile beraber kapatılan 

günlük siyasi gazete. 

Bedir 1872  (1289)   Eylül 1872'de yayına giren günlük ve siyasi gazete; on üç 

sayıdan sonra kapatıldı. 

Kırkambar 1873  (1290) 1088 Ahmet Mithat Efendi'nin sürgün olarak Rodos'ta 

bulunduğu otuz sekiz ay boyunca orada yazdığı kitaplardan ayrı olarak 

İstanbul’da yeğeni Mehmet Cevdet eliyle yayınladığı aylık mecmua. Yayın ilkesi " 

Maârif, edebiyat, terâcim-i ahvâl ve letâiften bahsetmek" olan bu mecmua 

Dağarcık'ın devamı mahiyetindedir. Çok farklı alanlardan pek çok telif ve 

tercüme yazı hikâye ve latifelerle süslenerek herkesin kolayca anlayıp zevk 

alacağı bir üslûpla kaleme alınmıştır. Kırkambar'da yayınlanan bazı ilgi çekici 

makalelerin bazıları:  

•"Yunânîler'in Akâid-i Acîbe ve Malûmât-ı Garibesi" (Odise ve İlyada'ya 

göre),  

•"Akıncılar" (Osmanlı akıncılarının tarihi),  

•"Amazonlar Yani Cengâverân-ı Zenân" (Kadın sevaşçılar),  

•"Laponya Seyahatnamesi",  

•"Bundan Üç Bin Sene Sonra Dünya Ne Hale Girecek",  

•"Nev-resîdegân-ı Etfâl" (Yeni yetişmekte olan çocuklar).  

•İslâm dünyasından İmâm-ı Âzam, İmam Yûsuf, Sa'dî-i Şîrâ-zî, Hâfiz-ı 

Şîrâzî, İbn Rüşd, Barbaros kardeşlerin biyografileri;  

•Batılı yazarlardan Aristo, Schiller, Schelling'in biyografileri;  
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•Paris, Londra. Berlin, Viyana gibi büyük Avrupa şehirleriyle Fas'ın 

coğrafyası.  

•Bazı doğu klasiklerinden bazı beyit ve kıt'aların tercümeleri.  

•"Nasârâ İndinde Hazret-i Îsâ'nın Ulûhiyyeti meselesi",  

•"Katoliklerin Nazarında Papa Demek Ne Demektir ?",  

•"İnciller Meselesi",  

•"İncillerle Tevrat Arasındaki Münasebet".  

Devrin fikir hayatına tesir etmiş bir dergi olan Kırkambar'ın yayını Ahmet Mithat 

Efendi'nin sürgünden dönüşüyle sona erse de, bu dergi için kurulan aynı 

isimdeki matbaa uzun süre faaliyetine devam etmiştir. Ayrıca bu “Kırkambar” 

kelimesi Efendi’nin lâkaplarından biri olmuştur. 

İbret 1873  (1290)  1870 yılında yayınlanmaya başlayan bu gazeteyi Şubat 

1872’de Ahmet Mithat Efendi devralarak haftada beş gün çıkan siyasi gazete 

haline getirir. Bu onun en uzun süren siyasi faaliyetidir. Hüsranla bitmiş fakat 

siyasetten sonuna kadar uzak kalmasını da sağlamıştır. Yazı kadrosunun, 

başyazar Namık Kemal olmak üzere çoğunlukla Jön Türklerden oluşması, ilginin 

artmasını sağlasa da, gazeteyi bir bakıma bu grubun yayın organı haline getirir. 

Bir kaç kısa süreli kapatma cezasının ardından, daha bir sene tamamlanmadan 

süresiz kapatılır. Namık Kemal Magosa'ya, Ahmet Mithat Efendi Rodos'a 

sürülür. 

İttihat 1876  (1293)   Birlik ve Beraberlik. Günlük gazete 246 nüsha yayınlandı. 

Tercüman-ı Hakikat 1878  (1295)  1878 yılında yayın hayatına giren ve otuz dört 

yıl kesintisiz devam eden Tercüman-ı Hakikat gazetesi Ahmet Mithat Efendinin 

en önemli eserlerinden biri, belki de birincisidir. Kurucusunun felsefesini aynen 

uygulayan gazete, halka okumayı sevdirme, eğlendirirken bilgilendirme ve süreli 

yayınları izleme alışkanlığı kazandırma gibi önemli görevler üstlenmiş ve 

başarmıştır. Ahmet Mithat Efendinin eserleri önce bu gazetede tefrika ediliyor, 

daha sonra kitap haline getiriliyordu. Bu yöntem yazara okuyucuyla sağlam bir 

diyalog kurma, hatta gerektiğinde eserin gelişimine okuyucunun istek ve 

tercihlerine göre yön verme imkânı da vermişti.  

Gazete genç yazarlara kapılarını açarak onların gelişmesine de destek vermiş, 

adeta bir okul rolü oynamıştır. Ahmed Rasim, İkdamcı Ahmed Cevdet, Hüseyin 
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Rahmi (Gürpınar), Esat Mahmut (Karakurt) ve Halit Ziya (Uşaklıgil) bunların 

önde gelenleridir. Nigâr Hanım, Halide Edip (Adıvar), Veled Çelebi (İzbudak), 

Ahmed İhsan (Tokgöz), Hüseyin Cahit (Yalçın) da bu gazetenin yazarlarındandı. 

Fatma Aliye de tefrika romanlarıyla bu kervana katıldı. Muallim Naci ise 

edebiyat sayfasını başarıyla yöneterek, gazeteye olan ilgiyi artırmıştır. Zamanla 

Muallim'in eski edebiyata dönüşü öngören tutumu, halk tarafından anlaşılmayı 

her şeyden önde tutan Efendi Baba ile çelişince yolları ayrılmış olsa da Muallim, 

gazetenin tarihinde önemli bir merhale olmuştur. 

 

Ahlâk Konuları 

Teşrik-i Mesâî 1876  (1296)  133 İş arkadaşlığı 

Babalar ve Oğullar 1888  (1305)   31 sayfa. Ailede baba - oğul ilişkilerinin 

sıhhatinin önemi 

Tetkik-i Müskirat 1889  (1306)   15 sayfa.Alkollü içkiler hakkında bir inceleme 

Terakkî 1889  (1306)   32sayfa İlerleme 

Terakkiyât-ı Hazıra ve Mesakîn 1891  (1308)   38 sayfa. Şimdiki ve Hedeflenen 

İlerlemeler 

Hüsrevnâme 1894  (1302)  274 sayfa. Antik Yunan yazarlarından Xenephone'un 

(MÖ ~430-355) "Cyropaedia" ("Cyrus'un Eğitimi")isimli eserinden tercüme. 

"Cyrus" İran'ın MÖ 559-530 yılları arasındaki hükümdarının adı olup bu eser de 

bir "Hükümdarlara Öğütler" kitabıdır. 

Kadınlarda Hıfz-ı Cemal 1894  (1304)   32 sayfa. Kadınlarda Güzelliğin 

Korunması 

Kadınlarda Tezyid-i Cemal 1895  (1305)   32 sayfa. Makyaj 

Ana Babanın Evlât Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi (Hakları ve Görevleri) 1897  

(1317)  155 sayfa. Aile münasebetleri ve çocukların talim ve terbiyesi için anne 

babaya düşen görevleri inceleyen bir pedagoji çalışması. 

Peder Olmak Sanatı 1897  (1317)  238 sayfa."Bir baba çocuklarını nasıl iyi 

yetiştirebilir ?" sorusunun cevaplanışı. 

Çocuk Melekât-ı Uzviyye ve Ruhiyyesi 1897  (1317)  360 sayfa. Çocuğun 

bedensel ve ruhsal yetenekleri. 
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Din Bilimleri  

Kur'an Tefsiri Ahmet Mithat Efendinin, Şeyhülislâm Musa Kazım efendiyle 

birlikte bir tefsir hazırladığı, ancak basılamadığı oğlu Dr. Kâmil Yazgıç Bey 

tarafından belirtilmektedir. 

Paris'te Otuz bin Budist 1890  (1307)  238 sayfa. Budizm ve Brahmanizm 

dinlerinin temellerinin, yazarın kendi kanaatleriyle beraber anlatımı. 

Müdafaa (3 Cilt) 1893  (1300) 1669 sayfa. Hıristiyan misyonerlik faaliyetlerinin 

yoğunlaşması üzerine "Ehl-i İslami Nasraniyete davet edenlere karşı", halk'a 

hem Müslümanlığı hem de Hıristiyanlığı anlatmak için hazırlanmış olan birinci 

cilt ilgi ve tepki toplar. "İncil Evi (Bible House)" ismindeki Amerikan Misyonerler 

Cemiyetinin Başkanı Dwight isimli kişinin tepkisini ciddi ve edebe muvafık 

bulduğundan "Müdafaa'ya Mukabele ve Mukabeleye Müdafaa" ismiyle ikinci 

ciltle cevaplandırır. Üçüncü cilt ise Chateaubriand isimli Fransız yazarın 

Hıristiyanlık hakkındaki iddialarına cevap mahiyetindedir. 

İstibşar Amerikada Neşr-i İslâm Teşebbüsü 1893  (1310)  138 sayfa.  

Amerika'da İslâm’ı yaymak amacıyla yapılan çalışmaları anlatan bir eser.  

Niza-i İlm ü Din ( 3 Cilt) 1893  (1313) 1616 sayfa.  Bazı yabancı düşünce 

akımlarına kapılan gençlere İslamiyet’i anlatmak ve John William Draper adında 

bir Amerikalının 1874'de yayınlanan "History of the Conflict between Religion 

and Science" (Din ve ilim arasındaki çatışmanın tarihi) isimli kitabındaki 

ithamlara cevap vermek maksadıyla İslâmiyet’in gerçeklerini anlatan bir 

çalışma. 

Beşair 1895  (1312)  352 sayfa. Beşair-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammediye Her 

Peygamber'in Müjdesi Son Peygamber. Kâinatın efendisini müjdeleyen eski 

metinler. 

Tedris-i Tarih-i Edyân 1915  (1330)  226 sayfa.  Dinler Tarihi Eğitimi 

Ders Kitapları 

Hâce-i Evvel 1870  (1287)   31 sayfa.  Bağdat'ta ilk ve orta okul öğrencileri ve 

özellikle Mekteb-i Sanâyi öğrencileri için hazırlanan bir ders kitapları serisi. 

Medrese-i Süleymaniye (Tedrisât-ı İbtidaiye)  1888 

Rehnüma-yi Muallimin (Öğretmen Kılavuzu) 1888  (1305)  8 sayfa. 
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Cüz 2 ( İkinci Defter )  1888  (1305)   12 sayfa. Hareke, sükûn, harf-i 

med;  Üç aylık müretteb ders için meşk mecmuası 

1.nci Defter 1888  (1305) 28 sayfa. Enva-ı Huruf; Rehnüma-yi Muallimin 

2.nci Defter Rehnüma-yi Muallimin 1889  (1306)   24 sayfa. Hareke, 

sükûn, harf-i med 

3.ncü Defter 1889  (1306)   36 sayfa. Hurûf-u Kameriye ve Şemsiye, 

Tenvin Usûl-ü İmlâ Mebahisi 

Meyveler (Çocuklara) 1889  (1306)   15 sayfa. 

Hayvanlar 1889  (1306)   15 sayfa. 

Yürüyen Hayvanlar 1889  (1306)   16 sayfa. 

Kuşlar 1889  (1306)   16 sayfa. 

Nebatlar (Çocuklara)  1889  (1306)   16 sayfa. Bitkiler. 

Muaddel-ül İmlâ ve Mükemmel-ül İnşa 1895  (1302)   16 sayfa. (İmlâ’nın 

düzeltilmişi ve düz yazı yazmanın en iyisi) 

Abdest ve Namaz 1896  (1303)   31 sayfa. Temel dini bilgiler. 

Terbiyeli Çocuk 1896  (1303)   32 sayfa. 

Darülfünun Dersleri  ( 2 Kısım ) 1911  (1326)  320 sayfa. 

 

Faydalı Bilgiler  

Hace-i Evvel yalnız örgün eğitim kurumları için değil, her yaştan ve her eğitim 

seviyesinden kişiler için de eğitici eserler yazmıştır. İşte onlardan bazıları: 

Hokkabaz Kitabı 1875  (1292)   33 sayfa. 

Hilâl-i Ahmer  (Kızılay) 1876  (1296)  125 sayfa. Cemiyet-i insaniye'nin tarihi 

Nevm ve Hâlât-ı Nevm 1881  (1298)  205 Uyku ve uykunun halleri 

Yeni Ölçülere Açık Hesap 1882  (1299)   21 sayfa. Değişen ölçü birimlerine göre 

aritmetik. 
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Sihr-i Siraci 1886  (1304)   20 sayfa. [ Yahut Camdan Kandilin Sihri ] El atmadık 

konu bırakmamış olan Ahmet Midhat Efendi bu sefer de "sihir" konusuna giriyor 

ve göz boyama sanatının inceliklerinden bahsediyor. 

Bud-u Şems (Güneşin boyutu) Nasıl Ölçülür 1888  (1305)   32 sayfa. 

Çiçekler 1889  (1306)   15 sayfa. 

Üç Cins Mahlûk 1889  (1306)   15 sayfa.  

Tegaddî 1889  (1306)   30 sayfa.  Beslenme 

Ömür Uzunluğu 1894  (1304)   31 sayfa. 

Tasarrufat-ı Kimyeviye 1894  (1304)   32 sayfa. Kimyasal işlemler. 

İlhamat ve Tağlilat 1895  (1302)  176 sayfa. İlhamlar ve Yanılsamalar - Psikoloji 

yâni Fenn-i Menafi-i Ruha dair bazı mülâhazat 

Avrupa Adab-ı Muaşereti 1895  (1312)  639 sayfa. [ Yahut Alafranga ] Görgü 

kuralları çerçevesinde Avrupa kültürü ve davranış modelleri üzerinde bir 

çalışma. 

Sağlık 1896  (1303)   31 sayfa. 

 

Coğrafya: 

Kâinat Dünya ülkelerinin tanıtıldığı bir coğrafya ansiklopedisi 

Cüz 1: Mukaddeme ve İngiltere 1871  (1288)  324 sayfa.  

Cüz 2: Danimarka 1871  (1288)  139 sayfa.  

Cüz 3: İsveç ve Norveç 1871  (1288)  184 sayfa.  

Cüz 4: Rusya 1871  (1288)  220 sayfa. 

Cüz 5: Fransa 1872  (1289)  236 sayfa. 

Cüz 6: Peyba 1872  (1289)  117 sayfa. Belçika ve Felemenk (Hollanda) 

Cüz 7: Almanya 1872  (1289)  176 sayfa. 

Cüz 8: Hükûmat-ı Cermaniyye  1872  (1289)  143 sayfa. Cermen (Alman) 

Hükümetleri 

Cüz 9: Avusturya 1873  (1290)  108 sayfa. 
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Cüz 10: İsviçre 1873  (1290)   84 sayfa. 

Cüz 11: Portugal  1874  (1291)  115 sayfa. Portekiz 

Cüz 12: İspanya 1874  (1291)  203 sayfa. 

Cüz 13: İtalya 1874  (1291)  208 sayfa. 

Cüz 14: Yunanistan 1874  (1291)  128 sayfa. 

Cüz 15: Devlet-i Osmaniye 1875  (1292)  687 sayfa. 

Zeyl-i Kâinat 1875  (1292)  329 sayfa. Kâinat'a ek 

     Dünya 1889  (1306)   90 sayfa. 

Cüz 4: Asya 1889  (1306)   15 sayfa. 

Cüz 6: Amerika 1889  (1306)   15 sayfa. 

 

Tarih: 

Medhal ve Tarih-i Fünun-u Coğrafiye 1876  (1296)  164 sayfa. Coğrafya 

fenlerinin tarihine giriş 

Tarih-i Umûmî (2 Cilt) 1876  (1296) 1186 sayfa. Genel Tarih 

Zuhur-u Osmaniyan 1877  (1294)    6 sayfa. Osmanlıların Başlangıcı 

Üss-ü İnkılâp (2 Cilt) (Devrimin aslı) 1877  (1294)  860 sayfa. Kırım Savaşından 

Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışına kadar olan dönemin tarihi. Ön yargılı karşı 

cephe bu esere bir yığın eleştiri yöneltmiş olsa da, karmaşık bir dönemin tarafsız 

bir tarihidir. 

Zübde-tül Hakayık 1879  (1295)  534 (Gerçeklerin Özü) Üss-i İnkılab'ın devamı 

olan bu kitap 93 Harbi'ni anlatır. 

Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Nazar 1890  (1307)  176 sayfa. Anlatım türlerinin tarihi 

gelişimi ile birlikte incelendiği bir edebiyat nazariyatı çalışması. Hem bir ilk hem 

de hâlâ yeri doldurulamamış bir akademik eser. 

Edvâr-ı Askeriye 1891  (1308)  271 sayfa. Askeri devirler. Askerlik kurumunun 

ve mesleğinin zaman içinde geçirdiği değişim ve gelişimler. 

Mufassal Tarih-i Kurun-u Cedide (3 Cilt) 1896  (1303) 1995 sayfa. Ayrıntılı Yeni 

Çağlar Tarihi 
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Tarih-i Edyân 1913  (1328)  336 sayfa. (Dinler Tarihi) 

 

Felsefe: 

Ekonomi Politik  1876  (1296)  128 sayfa. İktisat ve siyaset konularında görüşler. 

Hall-ül Ukad 1890  (1307)  196 sayfa. (Düğümlerin Çözümü) Her biri ayrı bir 

konuya ayrılmış mektuplardan oluşan bu eserde iktisadi ve siyasi meseleler ele 

alınır 

Ben Neyim ? 1891  (1308)  124 sayfa. [Hikmet-i Maddiyyeye Müdafaa] 

(Materyalizm'e Reddiye) Topluma yeni girmekte olan materyalizm (maddecilik) 

felsefesini inceleyip eleştiren bir çalışma. 

Şopenhaur'un Hikmet-i Cedidesi 1894  (1304)  155 sayfa. Alman filozofu 

Schopenhaure’un şahsiyeti ve felsefesi. 

  

Hikâye / Roman: 

Ahmet Mithat efendinin kitaplarının hangilerinin hikâye, hangilerinin roman 

olduğu hususunda araştırmacılar arasında mutabakat yoktur. Nasıl olsun ki, bu 

iki türü biri birinden ayıran rasyonel ölçüler olmadıkça? Akla gelen ve kolay 

anlaşılabilir olan metnin uzunluğu olsa da bunun için de ne önerilmiş ne de 

genel kabul görmüş sayılan bir değer de yoktur.  

Ahmet Mithat Efendi de böyle bir tür ayırımı yapmamış, belki de hiç 

düşünmemiştir bile.  Kırkambar dergisinin 1873 yılında yayınlanan 4.ncü 

cüzündeki “Hikâye Tasvir ve Tahriri” isimli makalesinde, onun yaptığı tasnif 

şöyledir: 

-Birinci tabakada tek vak'a ve tek şahsı esas alan hikâyeler yer alır.  

-İkinci tabakada vak'anın başkahramanının bazı kişi ve olaylarla ilişkisi olduğu 

hatırlatılır ve bu ilişkilerin neticeyi etkilediği göz önünde tutulur.  

-Üçüncü tabaka hikâye vak'anın tek olduğu, buna karşılık kahramanların çeşitli 

tipleri temsil ettiği hikâyelerdir.  

-Dördüncü tabakada ise en muhteşem, en âli tabakadır ve bu tabaka da öğüt ve 

yol gösterici birçok tema işlenir. İyiler kazanır, kötüler cezalandırılır 
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Hikâyelerden Musahabat-ı Leyliye (Gece sohbetleri) sersinde yer alanlar ML, 

“Letâif-i Rivayat” serisinde yer alanlar LR koduyla işaretlenmiştir. LR’den sonra 

gelen ilk sayı cüz numarasını, bir cüzde bir’den fazla hikâye varsa “\” işaretinden 

sonra gelen rakam hikâyenin bu cüz içindeki sıra numarasını gösterir. 

Su-i Zan 1870  (1287)  104 sayfa (LR01\1). Konusu Paris'te geçen bu hikâye 

mizah ağırlıklı olup, bir arkadaşının karısı hakkında yanlış tahminlerde bulunan 

bir adamın gerçeğin anlaşılmasıyla düştüğü komik durum anlatılır. 

Nasip 1877  (1294)   81 sayfa (LR10\1). Yazarın belirttiğine göre bu hikâye, 

“Fransa şuarasından birisinin tertip eylemiş olduğu fıkradan iktibas” edilmiştir. 

İnsanın kendi nasibinin dışına çıkamayacağı tezi işlenmektedir. 

Esaret  1870  (1287)   59 sayfa (LR01\2). Fatin ve Fıtnat adındaki iki esir çocuk ile 

onları evinde yetiştirip büyüten Zeynel Bey'in trajedisi. 

Firkat 1870  (1287)  162 sayfa (LR05\1). Hikâyenin kahramanı Memduh, Ahmet 

Mithat Efendiyle benzerlikler göstermektedir. Olayların önemli bir kısmı 

Kafkasya’da geçer ve Çerkezler hakkında bilgiler ihtiva eder. 

Felsefe-i Zenân (Kadınların Felsefesi ) 1870  (1287)  298 sayfa (LR03). Evlilik 

konusu işlendiği bu hikâyede bir erkeğe tâbi olmamak için evlenmekten uzak 

duran Fazıla Hanım ile evlatlık alarak yanında büyüttüğü Akile ve Zekiye 

adındaki iki genç kızın hikâyesi anlatılır. İki genç kızın mektuplaşmalarıyla 

kurgulanan hikâye, bir kadın hakları savunması şeklinde nitelendirilmiştir. 

Eyvah! 1871  (1288)  101 sayfa (LR07). İki evli bir adamın o günlerin çaresiz 

hastalığı verem çilesi ve acı son. 

Bir Fitnekâr 1876  (1293)  120 sayfa (LR09\2).    Bir takım fitneler kurarak 

efendisine büyük kötülükler eden Mansur adındaki kölenin, yaptıklarının 

bedelini daha bu dünyadayken ödeyişinin hikâyesi. 

Bir Gerçek Hikâye 1876  (1293)  120 sayfa (LR09\1). Daha çok Rum nüfusunun 

yaşadığı bir Ege adasında Ali Onbaşı ile onu seven bir Rum kızının evlenmişken 

ayrılmalarında sebep olan resmi bir görevli sonunda yaptığı bu kötülüğün 

cezasını ağır bir şekilde çeker. 

Nasip. Bekârlık Sultanlık mı Dedin ? 1877  (1294) 81 sayfa (LR10\2).  Yanlış 

batılılaşma ve alafrangalık üzerine başka bir hikâye \ roman. Süruri efendi, 

Anadolu'da bir süre memuriyetlerde bulunduktan sonra İstanbul'a gelip 

birikimlerini harcamaya başlar. Başlangıçta sorumlulukları sebebiyle evliliğe 
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karşı çıkmasına rağmen, akıllı ve hesabını bilen bir adam olduğundan zamanla 

bu düşüncelerden vazgeçer, bir tür ıslah-ı nefs durumuna ulaşır. 

Bir Mektup 1890  (1307)   30 sayfa (ML). 

İki Mektup 1890  (1307)   30 sayfa (ML). 

Harekât 1890  (1307)   31 sayfa (ML). 

Dolaptan Temaşa 1890  (1307)  135 sayfa (LR20). İstanbul’daki gayrimüslimlere 

bakış açıları ve çarpık eğlence hayatı etrafında gelişen merak ve gerilimin üst 

seviyelerde olduğu bir hikâye. 

Diplomalı Kız 1890  (1307)  228 sayfa (LR19). Diploması olduğu halde iş 

bulamadığı için çiçekçilik yapan ve sahip olduğu eğitim sayesinde bu işte mühim 

başarılar kazanan bir Fransız kızının hikâyesi. 

Vakit Geçirmek 1894  (1304)   29 sayfa (ML). 

Çifte İntikam 1894  (1304)   80 sayfa (LR16). Fransa’da geçen, sürpriz finaliyle 

göz dolduran bir macera hikâyesi. 

Para 1894  (1304)  152 sayfa (LR17). Sulhi ve Vahdeti isimlerindeki iki zıt tipi 

konu alan bir hikâye. 

Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar 1894  (1304)  103 sayfa (LR18). Fransa’da 

geçen bir başka olayın hikâyesi. 

İki Hud'akâkâr ( İki Hilebaz ) 1894  (1311)   93 sayfa (LR21). Şehir hayatından 

kaçıp küçük bir kasabada yaşamayı seçen bir genç kız ile bir genç adamın, zengin 

ve asilzade olduklarını da biri birinden gizli tutarak tanışıp anlaşmaları ve 

evlenmeleri. 

Emanetçi Sıdkı 1894  (1311)  107 sayfa (LR22). Konusunu mahalli hayattan alan, 

ahlâk güzelliğinin fiziksel güzelliklerden üstün olduğu tezi üzerine kurulu bir 

hikâye. 

Can Kurtaranlar 1894  (1311)  120 sayfa (LR23). Üç ayrı olayın iç içe geçtiği, 

merak ve gerilimin ustaca kullanılarak okuyucunu ilgisini canlı tutmayı hakkıyla 

başaran bir üslûpla yazılmış bir hikâye. 

Bir Tövbekâr 1895  (1302)   82 sayfa (LR14). Bir zenperestin komik hikâyesi 
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Cinli Han 1895  (1302)  160 sayfa (LR12). Fransa'nın bir köyünde, bir genç kız, 

askerdeki nişanlısı, köyün papazı ve papazın yeğeninin baş rolleri oynadığı bir 

macera ve gerilim hikâyesi. 

Yeniçeriler 1896  (1316)  100 sayfa (LR06). Başlangıçta ülkeyi zaferden zafere 

koşturan, sonradan bozulup çürüyen ve kendisiyle beraber ülkeyi de çöküşe 

götüren Yeniçerilik kurumunun, heyecanlı olaylara büründürülmüş hikâyesi. 

Gönül 1870  (1287) 96 sayfa (LR04\1).      Fransa’da geçen, asilzade bir kız ile 

yoksul bir bahçıvan arasındaki aşkın ve sınıf farkı engellerini aşarak 

evlenmelerinin hikâyesi. 

Teehhül 1870  (1287) 31 sayfa (LR02\2).     Gençlerin birbirini tanıyarak 

evlenmeleri gerektiği görüşünü savunan bir trajedi. 

Mihnetkeşan 1871  (1288)   37 sayfa (LR04\2). Yazarın, batılılaşmanın getirdiği 

ahlakî yozlaşmanın sonuçlarından biri olarak gördüğü herkese açık evlerdeki 

kadınlar konusunda bir çalışma. 

Durub-u Emsal Hikematının Ahvalini Tasvir 1871  (1288)  224 sayfa. Şinasi'nin 

Durub-ı Emsal-i Osmaniye isimli kitabından seçilmiş on sekiz atasözünü 

açıklayan hikâyeler. 

Ölüm Allah'ın Emri 1873  (1290)  106 sayfa (LR08). Sondan başlayıp başa doğru 

yol alan anlatım tekniğinin bizde ilk örneği olma özelliğini taşıyan bu hikâye, biri 

birini seven Sıtkı ve ile Sinesaf adlı iki gencin Behice Hanım ismindeki fitneci bir 

kadının engellemelerine karşı yaşadıklarını anlatır. 

Çingene 1894  (1304)  208 sayfa (LR15). Çingene kızı Ziba’ya âşık olan Şems 

Hikmet Bey, çevresinin tüm itirazlarına rağmen ondan uzak durmayı başaramaz. 

Kızın eğitimiyle yakından ilgilenmek isteyen Şems Hikmet Bey, Ziba’yı bir 

tanıdığının konağına yerleştirerek eğitmeğe çalışır. 

Hülasa-yi Hümayunname 1894  (1304)  600 sayfa. Doğu klasiklerinden, aslı 

Sanskritçe olan ve genellikle "Kelile ve Dimne" adıyla tanınan hayvan 

hikâyelerinden yapılan seçmeler. Ahlâkî nasihatleri, hayvanlar arasında geçmiş 

gibi anlatılan eğlenceli küçük hikâyeler içinde aktaran ve Batı'da "Fabl" denilen 

bu tür Doğuda da çok eski ve yaygındır. Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek gibi 

bir gayeye de hizmet ettiğinden bunlardan bazıları "Hümayunnâme" şeklinde 

isimlendirilmiştir. Ahmet Mithat Efendi ayrıca hikâyelerden bazılarına 

"Mülâhazamız" başlığı altında kendi yorumlarını eklemiştir. 
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Ana-Kız 1894  (1311)  101 sayfa (LR25). Fransız hayatı çerçevesinde bir ahlâk 

hikâyesi. 

Bahtiyarlık 1895  (1302)   81 sayfa (LR11). Edebiyatımızda roman türünde 

kaleme alınmış köy konulu ilk eser kabul edilir. "Mektep", "Senai", "Şinasi", 

"Paris’te Bir Türk", "Kadınlar", "Köy Düğünü", "Medeniyet ve Bedeviyet"  

şeklinde adlandırılmış yedi bölümden oluşur. Şehir hayatından usanıp köylü 

olmak isteyen Şinasi ile Avrupalı olmaya özenen Senai'nin hikâyesi. 

Gençlik 1870  (1287)  194 sayfa (LR02\1). Arabada gördüğü peçeli bir kadının 

işaretle ilgisini çeken ve sonra onun teyzesi olduğunu gören gencin düştüğü 

gülünç durum anlatılıyor. 

Beliyyat-ı Mudhike (Gülünç belâlar) 1881  (1298)   43 sayfa. Kırk yedi küçük 

mizah hikâyesi, okuyucunun katılımını da sağlamayı hedefleyen diyaloglar 

halinde kaleme alınmış. 

Obur 1895  (1302)  106 sayfa (LR13). İstanbul'un eğlence ve şaka atmosferi 

içinde, iştahını frenleyemeyen bir adamın komik hikâyesi. Yazarın, başarıyla 

uyguladığı "meddahvâri" anlatım tekniğinin en üst seviyeye çıktığı eserlerinden 

biri. 

Romanlar: 

Dünyaya İkinci Geliş 1874  (1291)  126 sayfa. [ Yahut İstanbul’da neler olmuş ] 

Yeniçeri ve Nizam-ı Cedit ocaklarının iç savaş çıkartacak şiddetteki çatışmaları. 

Entrikacı hadım köle Mesut'un bir adadaki bir mağaraya hapsettiği efendisinin 

oğlu Osman ile onun sevdiği cariye Nergis, yedi yıllık hapis hayatından kurtulup 

İstanbul'a geri dönerler. 

Karı Koca Masalı 1875  (1262)   61 sayfa. Bazılarına göre "sıradan bir monolog", 

bazılarına göre ise bir "üst kurmaca" (metafiction), (yazarın kendisini hikâyenin 

bir kahramanı gibi anlatması) "post modern" ( çağdaş ötesi ) bir teknik kullanan 

bir anlatım örneği olduğu ileri sürülen bir eser. Binbir gece masallarındaki gibi iç 

içe geçmiş hikâyeler, mekândan bağımsız ama zaman bakımından da iç içe 

anlatılır. Ahmet Mithat Efendi bu eserinde yazarı hikâyeye katmakla yetinmez 

anlatanı da katar, hattâ bu ikisini çatıştırır. 

Felâtun Bey ile Rakım Efendi 1875  (1292)  154 sayfa. Batılılaşmayı lüks 

yaşamak, şık giyinmek ve eğlence yerlerinde gezip tozmak şeklinde anlayıp 
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uygulayan Felâtun Bey ile, üretmek, biriktirmek, paylaşmak ve kendini 

yetiştirmeyi hayatın gayesi bilen Râkım Efendi'nin hikâyesi. 

Yeryüzünde Bir Melek 1875  (1292) 1184 sayfa. Edebiyatımızın ilk "bovarist" 

romanı. Raziye, İskender beyle evli, ama eksi sevgilisi Şefik Bey'e âşıktır. 

Paris'te bir Türk 1876  (1293)  560 sayfa. Kendine Rose en Coeur (Kalpteki Gül) 

adını takarak Paris sokaklarında dolaşan, Quartier Latin’de öğrencilerle 

arkadaşlık eden, İslam hakkındaki suallere güzel cevaplar veren, kötü insanlarla 

düelloya giren Nasuh'un hikâyesi. Bir gencin Paris ‘e yaptığı seyahat ve İslam 

hakkında Hıristiyanların sorduğu bir takım suallere verdiği cevaplar mevcuttur 

Sevdayı Sa'y ü Amel 1876  (1296)   78 sayfa. (Gayret ve Çalışma Sevdası) Halkı 

her alanda çalışmaya teşvik için gayret, azim ve çalışmanın kıymetini anlatan bir 

eser. 

Çengi 1877  (1294)  160 sayfa. [ Yahut Dâniş Çelebi ] Bir başka Ahmet Mithat 

Klasiği. Don Kişot'un bir versiyonu olduğu yazar tarafından belirtilen Dâniş 

Çelebi, annesi Saliha Molla tarafından cin-peri masallarıyla büyütülmüş ve masal 

- gerçek ayırımını kaybetmiş biridir. Onun bu zaafını bilenlerin uyandırmaya 

çalışmaları da onun kendi masal dünyasına daha çok bağlanması ve insanların 

alaylarına konu olması sonuçlarını getirir. Peri kızı diye tanıtılan çengi Sümbül ile 

evlenir ve sonunda onun gerçek yüzünü görür. 

Kafkas 1877  (1294)  240 sayfa. Doksanüç Harbi'yle beraber Kafkasya; yöre 

halkının hayat mücadelesi, âdetler, görenekler ve ahlâk. 

Henüz On yedi Yaşında 1881  (1298)  200 sayfa. Bataklığa düşmüş Kalyopi 

adındaki genç kızı anlatan bu roman çağın toplumsal problemlerine ışık 

tutmakta ve ahlâk açısından yorumlar getirmektedir. 

Karnaval 1881  (1298)  269 sayfa. Beyoğlu’nun gece âlemi içinde Müslüman bir 

genç ile evli bir Rum kadının aşk'ının hikâyesi. 

Kıssadan Hisse 1882  (1299)  110 sayfa. Ahmet Mithat Efendi’nin ilk 

eserlerinden olan bu çalışma, bir bakıma nasıl bir yol izleyeceğinin de 

habercisidir. O’nun yazma macerası hep bu eksende gelişecektir: hisse alınacak 

kıssalar. 

Dürdâne Hanım 1882  (1299)  125 sayfa. Aşk, intikam ve adalet çerçevesinde 

Ulviye Hanım'ın yalı komşusunun genç kızı Dürdane'ye yardımcı olmak peşinde 

başından geçen maceralar. 
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Vah ! 1882  (1299)  173 sayfa. Batılılaşma sevdasının topluma getirdiği yıkıma 

varan değişimlerin, özellikle ahlâkî çöküntülerin sürükleyici olaylar eşliğinde 

anlatımı. 

Fennî Bir Roman 1888  (1305)   87 sayfa. [ Yahut Amerika Doktorları ] Bovlay ve 

Gribling adına iki Amerikalı doktorun bilimsel çalışmalara etrafında gelişen 

hikâyesi. Bovlay galvaniz kaplama üzerinde çalışmaktadır. Gribling ise zehirler ve 

panzehirler üzerindeki çalışmalarında bilimsel merakı, kendi bedeni üzerlerinde 

deneyler yapacak ve ölüm hakkında kitaplar yazacak kadar ileri götürmüştür. İki 

doktorun yaşadıkları, Amerikan hayat tarzı ve üçlü bir aşk hikâyesi eşliğinde, bir 

yandan da toplumsal analizlerle beraber sunulmaktadır. 

Gürcü Kızı 1889  (1306)  198 sayfa. [ Yahut İntikam ] Bir ticaret kumpanyası 

memuru olan gezginin ağzından Kafkasya anlatılır. Gürcistan’da geçmiş bir aşk 

içinde kahraman kadın hikâyesi. 

Hayal ve Hakikat 1889  (1309)   83 sayfa. Hayal ve Hakikat Evlilik kurumunu 

kadın ve erkeğin bakış açılarıyla incelemeyi ve yorumlamayı amaçlıyan bu 

romanın kadına ait olan ilk kısmını "Vedat" adıyla Fatma Aliye hanım, diğerini 

Ahmet Mithat Efendi yazar. İki yazarlı bir roman olmak bakımından özel bir 

eserdir. 

Rikalda 1890  (1307)  256 sayfa. [ Yahut Amerika'da Vahşet ] Âlemi Balta 

girmemiş ormanları dahi okuruna anlatan Ahmet Mithat Efendi, bu romanında 

Johnsonser adlı bir genç kızın totemist bir klana medeniyeti öğretmeye 

çalışmasını hikâye eder. 

Zabit 1891  (1308)  209 sayfa. Subaylık nedir, bu meslek sahipleri neler 

bilmelidir, nasıl olmalıdır sorularına cevaplar. 

Müşahedat (Gözlemler) 1891  (1308)  319 sayfa. 'Bir Takip', 'Bir Tacir Çırağı' , 

'Antuan Kolaryo' , 'Seyyit Mehmet Numan' , 'Müşkülat-ı Muğlaka' , 'Cehl ve Acz' 

, 'İnkişaf-ı Esrar' isimli sekiz bölümden oluşan romanda farklı bir anlatım metodu 

kullanılmıştır. Ahmet Mithat vapurda karşılaştığı iki kadının konuşmalarından 

yola çıkarak araştırmaya girişir ve ilgi çekici hikâyeler derler. 

Taaffüf 1893  (1313)  339 sayfa. İffetin anlamını ve lüzumunu vurgulayan bir 

hikâye. 

Cellât 1894  (1301)  192 sayfa. Napolyon döneminde Fransa’da görevli bir 

cellâdın hayatı etrafında ve ruh halleri ile birlikte şiddet hikâyeleri. 
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Hikmet-i Peder 1896  (1316)  261 sayfa. "Baba" kavramının hikmet ve ahlâk 

perspektifinden incelenip yorumlandığı çocuk terbiyesi, eğitim ve aile 

konularına pedagojik bir roman. 

Mesâil-i Muğlaka 1896  (1316)  350 sayfa. (Karışık meseleler) Paris’te okuyan 

bir Türk gencinin örnek kişiliği. 

Gönüllü 1897  (1314)  200 sayfa. Yunan Harbine gönüllü giden Recep Koso'nun 

hikâyesinin içinde Balkan coğrafyasında yaşayan milletlerin vasıflarına, 

sosyolojik yapılarına, özelliklerine günlük hayatlarına ve yemeklerine de dair 

bilgiler, Balkanlarla ilgili değerlendirmeler ile beraber Osmanlı’nın Balkanlarda 

tutunma mücadelesinin tarihi. 

Eski Mektuplar 1897  (1315)  168 sayfa. Başarılı bir Galatasaray öğrencisinin 

yaşadığı sıkıntılar. 

Jön Türk 1911  (1326)  128 sayfa. Ahmet Mithat Efendi’nin 1908’de tefrika 

edilip daha sonra kitap haline getirilen son romanı. Yazar bu son romanında 

"Batıya Açılan Osmanlı" konusunu çok yönlü bir bakış açısıyla ele alır. Konunun 

ulusal, toplumsal ve siyasal boyutları, "Batı" nın ne kadar doğru ve yanlış 

anlaşıldığı ve bütün bu çalkantıların topluma neler getirip neler götürebileceği 

enine boyuna irdelenmektedir. 

Macera / Polisiye Romanlar 

Hüseyin Fellah 1875  (1292)  367 sayfa. (Çiftçi Hüseyin) Düşmanları tarafından 

bıçaklanarak kuytu bir köşeye atılan Hüseyin'i yoksul bir ana (Hüsna Hanım) ile 

kızı Şehlevent kurtarır. Bir süre sonra Hüseyin, Şehlevend'i Cezayirde bulur. İyi 

ile kötünün savaşını bir aşk hikâyesi içinde aktarıp yorumlayan, bu arada da 

Kuzey Afrika tarihini anlatan bir eser. 

Süleyman Muslî  (Musullu Süleyman) 1877  (1294)  228 sayfa. Edebiyatımızda 

Ortadoğu’yu konu alan ilk macera romanı. Haçlı Seferleri sırasında esir düştüğü 

Kudüs'den kaçmayı başaran, Haçlılarla kendi usulünce mücadele eden, ayrıca 

Alamut kalesine girip orada esir olan sevgilisini Haşhaşilerden kurtaran 

Süleyman'ın hikâyesi. 

Alayın Kraliçesi 1879  (1295)  343 sayfa. Fransa’da Revue de Dumond 

mecmuasında çıkmış bir hikâye. Hindistan’da görevli bir Dragon Süvarileri 

alayındaki Jerald isminde genç bir subayın maceraları. 
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Amiral Bing 1881  (1298)  154 sayfa. Octave Feuillet‘nin "Amiral de L’escadre 

Bleue" (Mavi Kanatlı Amiral) isimli romanından tercüme edilen bu eserde 1756-

1763 yılları arasında Avrupa’nın büyük devletleri arasında geçen Yedi-Sekiz Yıl 

Savaşları esnasında Fransızlara yenilen İngiliz amirali John Byng’in muhakemesi 

ve idamı anlatılır. 

Antonine 1881  (1298)  212 sayfa. Alexandre Dumas Fils'den 

Acaib-i Âlem 1882  (1299)  289 sayfa. İki yakın arkadaş olan Suphi Bey ile Hicâbi 

bey'in Kuzey Kutbuna yaptığı fantastik yolculuğun hikâyesi. Rusya coğrafyası ile 

birlikte yolculuğun sürükleyici hikâyesi; fantastik hikâye türünün bizdeki ilk 

örneklerinden. 

Haydut Montari 1888  (1305)  276 sayfa. İtalya'da geçen bir olayın hikâyesi. 

Hain Corcino efendisi Kont Ciovanni'yi öldürmüş, kızı Ancelino ile evlenebilmek 

için de kızın sevgilisi Anderya'yı da öldürme planları yapmaktadır. Bu amaçla, 

Düşkün Yordan'ın aracılığıyla Haydut Montari ile anlaşır. Oysa hain Corcino'ya 

yardım ediyormuş gibi görünen Yordan aslında Ancelino ile Anderya'nın 

mutluluğu için çalışmaktadır. 

Demir Bey 1888  (1305)  293 sayfa. [ Yahut İnkişaf-ı Esrar ] Zalim babası ve üvey 

annesinden alınarak Fransa’ya götürülen Kasımpaşalı Ali Haydar, Piyer Heyder 

adını almıştır. Verildiği manastırdan kaçarak asker olur, binbaşılığa kadar 

yükselir. Daha sonra Demir Bey adıyla Mısır'da askerlik mesleğine devam edip 

emekli olunca İstanbul’a döner. 

Ahmet Metin ve Şirzat 1889  (1309)  727 sayfa. [ Yahut Roman İçinde Roman ] 

Jules Verne romanlarıyla açık benzerlikler gösteren fantastik yolculuk 

hikâyelerinden biri. Ahmet Metin, Şirzat isimli bir Selçuklu prensinin 12.nci 

yüzyılda yaptığı bir yolculuğu eski bir romandan öğrenerek tekrarlamak için 

onun teknesinin aynını yaptırıp bir Akdeniz yolculuğuna çıkar. Yolculuğun 

heyecanlı hikâyesinden ayrı kültür, tarih ve coğrafya alanlarından bilgiler ve 

yazarın önemli görüşleri de kitaba renk katmaktadır. 

Şeytankaya Tılsımı 1890  (1307)   53 sayfa. Sınıf farklarından gelen meseleler, 

beş tipleme üzerine kurulmuş ve gerilimle beslenen bir aşk hikâyesi. 

Esrâr-ı Cinayât (Cinayetlerin Esrarı) 1894  (1301)  225 sayfa. İlk polisiye 

romanımız. Polis dedektifi Osman Sabri, yardımcısı Necmi, bir gazete ve cesur 

yazarı, bir kodamanın koruduğu kalpazan çetesi. 
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Hayret 1895  (1302)  507 sayfa. Ahmet Mithat Efendi'nin ilgi alanlarından birini 

de illüzyon (hokkabazlık) teşkil eder. Bu işin aslının "göz boyamak", yani bazı 

oyunlarla insanları imkânsız bir şeyler gördüğüne inandırmak olduğunu çok iyi 

yakalamış ve çeşitli eserlerinde bu durumu dile getirmiştir. Temelde bir macera 

ve polisiye romanı olan "Hayret" te hokkabaz Parisli Mösyö Sanco adında biri, 

romanın kahramanı da onun çırağı İsmail Azmi'dir. Sanco'nun evlatlığı Anj ile 

beraber "iyiler" tarafını oluşturan bu üçlünün mutlu hayatı Lord Charles Hoogen 

isminde bir sahtekârın ortaya çıkmasıyla bozulur. İsmail Azmi Lord'un peşine 

düşer ve illüzyon sanatının imkânlarını da kullanarak toplumu bu belâdan 

kurtarır. 

Altın Âşıkları 1896  (1316)  215 sayfa. Altın sahibi olmayı hayatın anlamı haline 

getirmiş kardeş iki Fransız'ın, haksız servetin sahibine faydadan çok zarar 

getirmesini vurgulayan hikâyesi. 

 

Tercüme Roman 

Konak 1876  (1296)  354 sayfa. [ Yahut Şeyh Şamil'in Kafkasya Muharebatında 

Bir Hikâye-i Garibe ] ( V. Vizental'dan ) 

Üç Yüzlü Bir Karı 1877  (1294)   90 sayfa. Paul de Kock'dan 

La Dame Aux Camelia (Kamelyalı Kadın) 1880  (1297)  193 sayfa. Alexander 

Dumas Fils'den 

Bir Fakir Delikanlının Hikâyesi 1881  (1298)  178 sayfa. Octave Feuillet'den 

Bir Kadının Hikâyesi 1881  (1298)  208 sayfa. Alexandre Dumas Fils'den 

Gabriel'in Günahı 1882  (1299)   44 sayfa. Charles Merouvel'den 

Odolf Hisarı 1882  (1299)  343 sayfa. A. Radhebourg'dan 

Peçeli Kadın 1882  (1299)  343 sayfa. Emile Richebourg'dan 

Papazdaki Esrar 1888  (1305)  139 sayfa. Leon de Tensou'dan 

Bilgiç Kız 1888  (1305)  175 sayfa. Hector Malot'dan 

Nedamet mi?Heyhat! 1889  (1306)  166 sayfa. Emile Ogié'den 

Sid'in Hülâsası 1891  (1308)  222 sayfa. Corneill'den 

Sanatkâr Namusu 1891  (1308)  256 sayfa. Octave Feuillet'den 
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Merdûd Kız  (İki Cilt) 1893  (1300)  618 sayfa. Emile Richebourg'dan 

Jenovefa 1893  (1311)  112 sayfa. Rumcadan tercüme 

Orsival Cinayeti 1894  (1301)  309 sayfa. Emil Gaboriaou'dan 

Lü'lü-ü Asfer (Sarı İnci) 1895  (1302)  651 sayfa. George Pradel'den 

Kamere Âşık 1896  (1303)  508 sayfa. Paul de Kcock'un "L’Amant de La Lune " 

adlı eserinin tercümesi 

Seyahat yazıları 

Sayyadane Bir Cevelân (Bir av gezintisi) 1889  (1309)  256 sayfa. Kotra ile 

Beykoz'dan İzmit Körfezi'ne uzanan sonra Tavşancıl tepelerinde bir av partisiyle 

devam eden bir gezintinin hikâyesi. 

Avrupa’da Bir Cevelan (gezinti) 1890  (1307) 1044 sayfa. Ahmet Mithat 

Efendi'nin Stockholm'de toplanan Türkoloji kongresine Türkiye’yi temsilen 

katılmak için gittiği Avrupa hakkındaki izlenimleri. 

Bir Acaib-i Saydiyye ( Acaip Bir Av ) 1894  (1311)  120 sayfa. Okuyucuyu 

bilgilendirmenin asıl hikâyenin önüne geçtiği bir örnek. Afrika coğrafyası ve bir 

av hikâyesi. 

Tercüme-i Hayat ( Biyografi ) 

Menfâ 1876  (1293)  128 sayfa. Rodos sürgünü esnasında yazılan bu eser Ahmet 

Mithat Efendinin o zaman kadarki hayatının hikâyesidir. 

Aleksandre Stradella 1890  (1307)   61 sayfa. İtalyan besteci Alessandro 

Stradella (1645-1682) hakkında Almancadan tercüme gibi görünen bu biyografik 

roman, aslında hikâyenin yeniden yazılmış hâli. 

Fatma Âliye Hanım 1894  (1311)  200 sayfa. [ Yahut Bir Muharrire-i 

Osmaniye’nin Neş'eti ] Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım'ın 

hayatının ilk 32 yılını anlatan bu eser o zamanlar için pek de sık görünmeyen bir 

"kadın yazar" ın okuyucuya ve edebiyat âlemine tanıtılması. 

Voltaire 1894  (1304)   63 sayfa. Beşir Fuat'ın yazdığı Voltaire biyografisinin 

değerlendirilmesi yanında Ahmet Mithat Efendi'nin Voltaire hakkındaki 

düşünceleri; beğendiği ve beğenmediği yönleri ve özellikle bizim değerlerimiz 

açısından nasıl agılanması gerektiği hakkındaki görüşleri. 
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Voltaire Yirmi Yaşında 1894  (1301)   81 sayfa. [ Yahut İlk Muaşakası ] 

Voltaire'in. 14 aşk mektubunun tercümesi. 

Beşir Fuat 1894  (1304)  155 sayfa. Devrin materyalist pozitivistlerinden on beş 

kitabı yayınlanmış Beşir Fuat'ın ve intiharının hikâyesi. 

Hatırat / Mektubat 

Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap 1893  (1313)  206 sayfa. Fransızca 

tercümelerdeki çeviri hataları konusunda, Kemal Paşazade Sait Bey'in Galatat-ı 

Tercüme isimli eseri hakkında Ahmet Mithat Efendi'yle mektuplaşmaları. 

Edebiyatımızın ilk polemiklerinden biri olan bu eser, Ahmet Mithat Efendi'nin 

batı edebiyatına olan vukufuyla beraber okuma merakını da yansıtır. 

Muhaberat ve Muhaverat 1894  (1301)  208 sayfa. Muallim Naci ile 

mektuplaşmalar İki dev edebiyat ve kültür adamının mektuplaşmaları. Bilgi, 

kültür ve dostluk hakkında görüşleri ve sohbetleri. 

 

Tiyatro 

Açık Baş 1874  (1291)  125 sayfa. Klasik “halkı sömüren sahte hoca” hikâyesinin 

içinde, kuşak çatışmaları, Osmanlı toplum yapısına yeni girmekte olan bazı yeni 

davranışların batıl inançlarla beraber eleştirisi. 

Ahz-ı Sâr (İntikam) 1874  (1291)  222 sayfa. [ Yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti ] 

Mekânı ve kişileriyle Fransız olan, korku ve gerilim içinde klasik "Gönül ferman 

dinlemez" hikâyesi. 

Hükm-ü Dil 1874  (1291)   57 sayfa. "Gönül" isimli hikâyeden sahneye uyarlanan 

bir tiyatro eseri. 

Çengi 1894  (1301)   33 sayfa. Çengi isimli romanının yazar tarafından 

oyunlaştırılmış hâli. 

Çerkez Özdenler 1894  (1301)   48 sayfa. Soydan gelen üstün ahlâk, şeref, aşk, 

fedakârlık gibi değerlerlerle insana mahsus arzu ve isteklerin çatışmasını konu 

alan bir dram. 

Fürs-i Kadimde Bir Facia 1894  (1301)   44 sayfa. [ Yahut Siyavuş ] Şehname'de 

geçen, bir eski İran hikâyesi. İran Şahı Keykavus'un oğlu Siyavuş'un annesi 

Türk’tür. Üvey annesi Sûdâbe'nin iftirasına uğrayan Siyavuş, gerçeğin açığa 

çıkması için ateşle imtihan edilir ve kurtulur. Daha sonra İran ordusunun 
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başında Turan üzerine gider. Orada da kendisini entrikalı sınavlar 

beklemektedir. 

Müntehabat(Seçki /Antoloji) 

Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat 1884  (1302)?     Tercüman-ı Hakikat 

Gazetesinden seçmeler 

Müntehabat-ı Ahmed Midhat (Üç Cilt) 1889  (1306)  475 sayfa. Ahmet Mithat 

Efendinin yazılarından seçmeler 

 

 

 

Kaynakça: 

T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Ahmed Mithat Efendi maddesi; cilt 2, sayfa 100-103 

Ahmed Midhat Efendi; Hayatı, Sanatı, Eserleri, Eserlerinden seçmeler; Erol 
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Şehbenderzade Filibeli Ahmet 

Hilmi 
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Ahmet Hilmi kayıp kültürümüzün işaret taşlarından biridir. 

1865 yılında Filibe’de dünyaya gelir. İsminin başında anılan “Filibeli” buradan 

geliyor. Memur bir aileye mensuptur. Babası şehbender’dir. Bugünkü 

konsolosluk unvanına denk düşen bu memuriyet Ahmet Hilmi’ye birçok yer 

gezmek, birçok yerde bulunmak imkânı kadar bir lakap da kazandırmıştır. Yine 

isminin başında sürekli geçen “Şehbender-zade”lik de buradan gelmektedir. 

Bugün bazılarının asalet unvanı olarak kullandığı Galatasaray Lisesinde okumuş 

olmanın ayrıcalığına da sahiptir Ahmet Hilmi.  

Filibe’den başlayıp İstanbul Mektebi Sultanisinde gelişen hayatı başlı başına bir 

inceleme konusudur. Fırtınalıdır. Bir taraftan diğer tarafa, bir uçtan bir başka 

uca savrulup durmuştur. İzmir, Beyrut, Mısır, Fizan, Bursa gibi birçok ve 

birbirinden son derece uzak yerlerde bazen memuriyet, bazen sürgün olarak 

yaşamak zorunda kalır.  

Velut bir yazardır Ahmet Hilmi. Birçok sahada kalem oynatmış, eser vermiştir. 

Gazeteler, dergiler ve kitaplar yayınlamıştır. Tercümeler yapmıştır. Döneminin 

siyasal kamplaşmasında taraf tutmuş bu yüzden müteaddit defalar sürgün 

edilmiş, matbaası ve yayınladığı gazeteler kapatılmıştır. İttihat Terakki’nin insan 

harcayan baskıcı şiddetinden o da nasipleniştir.  

Üniversitede (Darülfünun) Felsefe dersleri verir. Yine döneminde bir ucu 

siyasete çıkan felsefi tartışmalarda da saf tutmuş, reddiyeler kaleme almış, 

tartışmalara katılmıştır.  

“İttihad-ı İslam” on sekiz sayı sonra kapatılan kendi gazetesidir. İkdam", 

"Şehbal", ve "Tasvir-i Efkâr" gazetelerinde siyasi ve felsefi yazılar yazmıştır. 

Daha sonra “Hikmet Ceride-i İslamiye” adında bir başka gazete çıkarır. Gazetesi 

kapatıldıkça, "Coşkun", "Kalender", "Münakaşa", "Nimet", "Kanat" gibi farklı 

isimlerle yayınlamaya devam eder.  

Şeyh Mihrüddin Arusi, Coşkun Kalender, Kalender Gedâ, Özdemir gibi müstear 

isimlerle de yazan Ahmet Hilmi’nin basıldığı kadar basılma imkânı bulamayan 

eserleri vardır.  
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Basılan eserlerinden bazıları şunlardır.  

• İstibdadın Vahşetleri 

• Muhalefetin İflası 

• İlm-i Ahval-i Ruh 

• Müslümanlar Dinleyiniz 

• Allah'ı İnkâr Mümkün müdür?  

• Huzur-ı Fende Meslek-i Küfür 

• Beşeriyetin Fahr-i Ebedisi Nebimizi Bilelim 

• Asr-ı Hamidide Alem-i İslam ve Senusiler 

• Cihad-ı Ekber'e, Üss-i İslam; Yeni Akaid  

• İki Gaus-ı Enam: Abdülkadir ve Abdüsselem 

• Huzur-ı Akl-u Fende Maddiyun Mesleki Delaleti 

• Türk Ruhu Nasıl Yapılıyor 

• Yirminci Asırda Alem-i İslam ve Avrupa 

• Müslümanlara Rehber-i Siyaset 

• Darülfünun Efendilerine Tahriri Konferans 

• Hangi Meslek-i Felsefeyi Kabul Etmeliyiz?  

• Öksüz Turgut (Roman) 

• Akvam-ı Cihan (Beşeri Coğrafya) 

• Tarih-i İslam (İki Ciltlik Tarih Felsefesinin de işlendiği İslam Tarihi) 

• Bir Fedakârın Ölümü (Piyes) 

• Vay Kız Beyciği Seviyor (Piyes)  

• Âmak-ı Hayal. 

 Ahmet Hilmi’nin felsefeden ahlak ve dine, siyasetten reddiye ve polemiğe, 

tarihten romana, piyese kadar çok değişik alanlarda kalem oynatmış olması 

onun anlaşılmasında veya bilinmesinde ki dağınıklığın temel sebebi olabilir. Bu 

dağınıklığın üzerine bir de konumlandırma hastalığını ilave ediniz. Mesela; 

“vahdet-i vücutçu idi” veya “maddeciliğe karşıydı” veya “tasavvufu 

savunuyordu” veya “ittihadı İslam taraftarıydı” veya “ittihat ve terakkiye 

karşıydı” gibi mutlaka bir yere oturtup öyle değerlendirme saplantısı bu kadar 

velut bir yazarı değerlendirmeye yetemez. Kaldı ki belki o bunların hepsiydi veya 

ömrü boyunca birinden diğerine geçiş yaşamıştı.  

Ahmet Hilmi’nin yazdıkları arasında “Amak-ı Hayal” tek başına ve başlı başına 

üzerinde durulması gereken bir eser. Bu konumlandırma hastalığına düşmeden 
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tek bu eseri üzerinde yoğunlaşmak mümkün olursa, belki kayıp kültürümüzün 

işaret taşlarından birini tanımak imkânı ortaya çıkacaktır. Belki bir adım daha 

ötesi, kültürümüzün neden kaybolduğunun izlerini sürmek de.  

Ahmet Hilmi, içinde yaşadığı şartlarda, İttihat Terakki Cemiyeti’ne sızan ondan 

daha gizli bir örgütü, masonluğu fark edebilmiş müstesna isimlerden birisi. Bu 

yönde eserler verdiği, yazılar yazdığı için zehirlendiği söyleniyor. 1914 yılında 

ölmüştür.  

 

Âmak-ı Hayal 

“Birkaç Söz” başlığı altında şu cümlelerle giriş yapılmış.  

“Bu kitabı, endişe-i hakikatle me’luf vicdanlar, mebahis-i nihaiyeyi seven 

insanlar zevkle okuyabilirler. Bir asırdır bu muhit ve bu millet hayli 

Raci’ler yetiştirdi ve daha birçokları yetişecektir. Kari’lerimize takdim 

ettiğimiz bu hikâyeler, [acaba hikâye mi?] mazhar-ı teveccüh olursa 

kendimizi bahtiyar sayarız, çünkü bu hikâyeye rağbet, ciddiyete izhar-ı 

teveccüh manâsını mutazammındır, bu ise kari’lerimizden istib'ad 

edilemez. Bu muhterem millette endişe-i hakikatle te’siryâb binlerce 

hassas yürek mevcud olduğunu yar ve ağyare ispat etmiştir. 

“Gerçeği aramak endişesiyle tanışık vicdanlar” 

“Sonsuzluktan bahis açan konuları seven insanlar” 

“Raci’nin Hikâyesine rağbet, ciddiyete yönelmenin göstergesi” 

“Yar ve ağyara ispat edilmiş, hakikat endişesi ile çarpan hassas yürekler”   

Kitabın adının “hayalin derinlikleri” anlamına geliyor olması bu giriş yazısında 

vurgulanan “hakikat aşkı” ile çelişik değil mi? Hakikat ve hayal nasıl bir 

düzlemde buluşabilir? Biri gerçek diğeri gerçekliği ispatlanmış olmayan (adı 

üzerinde gerçek olmadığı için) hayal denilen değil mi?  

Ahmet Hilmi, her büyük yazarın yapması gerekeni yapmaya çalışıyor. 

Okuyucusunun elinden tutuyor, önce kaba gerçekliğin dar ve sıkıntılı 

dünyasından uzaklaştırıyor. Gidilen yer zihni kaba gerçekliğin dar kalıplarının 

içine sıkışmışların küçük dünyalarının ötesidir.  
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Raci’nin dünyası 

Raci otuz yaşlarında bir gençtir. İyi bir eğitim almıştır. İyi bir aile ortamında 

bulunmaktadır. Çevresi ve arkadaşları vardır. Dindar ve üzerine titreyen bir 

annesi vardır. Bütün bunlar onun “gerçek nedir” sorusu çerçevesinde düştüğü 

bunalımlara çektiği acılara ve mutsuzluğuna çare değildir. Çünkü sürekli bir 

arayış içindedir.  

Raci; “Ben küfür ile imandan, ikrar ile inkârdan, tasdik ile riyadan 

mürekkep bir şey olmuştum. Kalben inkâr ettiğimi aklen tasdik eder, 

aklen ret ettiğimi kalben kabul ederdim. Velhasıl rayb (şüphe) denilen 

ejderha vücudumu sarmıştı Bir fikri ne kadar metin esaslarla inşa etsem, 

şüphe ejderhası bir sarsışta yıkıyordu. Bari inkâr-ı kati ile hiç olmazsa 

rahat bir noktada kalabilir miyim? Ne gezer! İnkâr başka şey, şüphe yine 

başka! Şüphe ejderhası her fikri katinin düşmanıydı. İster ikrar olsun 

ister inkâr olsun mevzu’ ve müspet bir şey kabul etmiyordu”  

diyor ve şöyle devam ediyordu.  

 

“Tabiatın olağanüstü güzelliği, arkadaşlarıma gürültülü bir neşe 

vermişken ben bilakis büyük bir hüzne kapılmıştım. Sebat ve beka 

olmadıktan sonra bu güzellik ne işe yarar! Bu kadar güzelliğin şahit ve 

nazırı insan hem de insanların belki binde biri iken insanda beka var mı? 

Küre-i arz dediğimiz bu sekene-i mevkutu derin bir hüzne kapılmayarak 

seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bir 

akide-i safiyenin (saf inanışın) pek güzel cevap verdiği bu suale akıl ve 

fen cevap vermiyordu. Bir kere daha tabiata baktım. Bu defaki 

nazarımın önünde bütün güzellikler kayboldu. Işık söndü, her tarafı 

zulmet istila etti. Güya ki hakikat tekmil dehşetle gözlerime parladı. 

İnsanın gözünü okşayan çimenlerdeki yeşillikler ancak ışık oyunudur. 

Mini, mini kuşların cıvıltısı sadece bir hava titreşimidir. Âlemleri 

kaplayan nur, boşluğu kaplayan esir maddesinin titreyişi. Velhasıl hepsi 

bir zarurete bir emri kanuna mahkûm”.  

Arkadaşlarıyla bağ bahçe kır bayır gezip âlem yapmaktadırlar. Eğlencenin en 

koyu yerinde o kendini bir hüzne kaptırır, iki delinin “Ben var mıyım, yokluk ve 

varlık aynı şey değil midir?” gibisinden konuşmalarına takılır kalır. Arkadaşları 

Raci’ye ilaç yetiştirin diyerek içki kadehini eline tutuştururlar.  
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Bir gün yolunun üzerinde gelip geçerken gördüğü ulu ağaçların, edebi 

cümlelerle, süslü yazılarla dolu mezar taşlarının olduğu mezarlığa girer. Metruk 

bir kulübeden çıkan deli görünüşlü bir adamla tanışır.  

 

Aynalı Baba 

Ellili yaşlarındadır. Hırpani kıyafeti teneke parçaları, kırık aynalarla süslenmiştir. 

Deli görünümünde bir velidir. Son derecede hikmetli derin sözler söyler. 

Mezarlıkta bir kulübede yaşamaktadır. Birkaç parça eşya ile hayatını devam 

ettirmektedir. Mangalında ve ispirto ocağında kahve pişirir. İkram eder. Ney 

üfler. Saz çalar. Gazeller okur. Nefesler söyler.  

 

Aynalı Baba’nın kahvesini içip, sohbetine katılıp, ney sesini ve gazelleri dinleyen 

Raci her seferinde bir hayal âlemine dalar.  

Hayal âleminde gördüğü şeyler, yaşadığı olaylar, tanık olduğu konuşmalar 

merak ettiği, evrenin bilinmeyen taraflarıyla ilgili şüphe içinde arayışına devam 

ettiği sorulara birer cevaptır. Buda, Brahman, Sokrat, Eflatun hatta 

Peygamberler, edip ve muharrirler, geçmişte yaşamış büyük evliyalar ile 

karşılaşır. Sohbet eder. Olaylara karışır. Savaşır. Âşık olur. Uçar. Sıçrar. Uzayda 

gezinir.  

Hayal âlemine her dalışında, zamanın ve mekânın ötesine geçmekte, bir başka 

boyutta yaşamaktadır. Bu boyut bazen bir geçmiş zaman dilimidir. Bazen 

zamanı belirsiz maddenin ve varlığın farklı oluşumlarının yaşandığı farklı bir 

gezegendir. Bazen bu dünyaya paralel bir başka dünya tasavvuru içindedir. Her 

birinde varlığın, hayatın, ölümün, sonsuzluğun daha kestirme bir ifadeyle 

soyutun bilinmeyen cevaplarını bulmaktadır.  

Hayal âleminden bu dünyaya her geçişinde Aynalı Baba yanı başındadır. 

Gördüklerini öğrendiklerini yaşadıklarını birer doğrulama cümlesiyle gülümser 

kendisine. Bir kahve ikramıyla sahne tamamlanır.  

Aynalı baba, Raci’nin mürşididir. Deli gibi görünen, yarı meczup ama aslında 

maddenin ötesine geçebilmiş, varlığın sırrına aşina bir ermiş kişidir. Hayal 

âlemine gidiş ve gelişler onun marifetiyle meydana gelmektedir.  
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Buda İle Hiçlik Zirvesine Tırmanış 

Birinci gün Hindistan’da vahşi hayvanların gezindiği uzun sazlıklar arasındadır. 

Birisi onu elinden tutmuş yol göstermektedir. Bir kulübeye varırlar. Kulübedeki 

zat Buda’dır. Buda “Hiçlik” zirvesine götürmek için rehberlik edecektir. Yola 

koyulurlar. Altın kumlar serpilmiş, etrafı çiçek tarhlarıyla süslü, kuş cıvıltılarının 

duyulduğu ince bir yolda yürümektedirler. Sonra bu yürüyüşleri bir yükselişe 

dönüşür. Buda, önüne geldikleri sarayda dinlenmelerini ister. Sarayın salonunda 

çeşitli yiyeceklerle dolu bir sofraya davet edilirler. Buda bir şey yemesini 

engeller. Hiçlik zirvesine yükselebilmek için açlık sınavından geçmek zorundadır. 

İçecek ikramını da reddetmek zorunda kalır. Yükselişi devam eder. Hiçbir gözün 

göremeyeceği kadar güzel bir saraya, o sarayın içinde görülmemiş derecede 

güzel kızların hizmet ettiği bir salona, o salonda görülmemiş derecede bir güzel 

perinin davetine de tıpkı açlık gibi direnmesi gerekmektedir. Ama direnemez. O 

saray hiçlik zirvesine giden yolun en zor imtihanıdır. Hemen, hemen hiç kimse o 

sınavdan geçememiştir. Şehvetine yenilir. Daveti kabul eder. Ama bir anda her 

şey tersine dönmüştür. Gözlerin görmediği kadar güzel kadın yaşlı, çirkin, kötü 

bir cadıya, saray bir mezbeleliğe dönüşmüştür. Cadılar bet sesleriyle üzerine 

saldırırlar. Kaçar. Çiçek tarhlarıyla dolu altın kumların serpildiği yol dikenler, sivri 

taşlarla dolmuştur. Buda, şiddetle azarlayarak huzurundan kovar. “Ey kadın 

tabiatlı, ey namert sen hiçlik zirvesine yükselemezsin, git buradan, git de 

dünyada bir köpek eksilmiş olmasın” der. Taşlar, topraklar, ağaçlarla beraber bir 

düşüş başlar. Gözlerini açtığında Aynalı Baba başucundadır. “Evladım” der 

“Hiçlik zirvesine yükselmek kolay değil” 

 

Zerdüşt Ehrimen Hürmüz Işık Ve Karanlığın Savaşı 

İkinci gün; Belh şehrindedir. Binlerce yıl önce yaşayan bir Farisi’dir. Sankristçe 

konuşmaktadır. Hem kendisi hem Belhli’dir. Karısı giyindirir. O günün büyük 

toplantısına katılmak üzere evden çıkar. Zerdüşt toplanmış binlerce insanın 

içinden seçtiklerine sorular sorar. Doğru cevap verenlerin alnına işaret çekerek 

seçilmişler sınıfına alır. Seçilenler kurulmuş büyük bir savaş meydanına 

gönderilmektedir. Raci Zerdüşt’ün etrafındaki yaşlılar heyetinin övgü 

sözcükleriyle doğru cevapları vererek seçilmişler sınıfına girer. Yanına verilen yol 

arkadaşıyla beraber atlarına binerek çok yüksek tepesi görünmeyen bir dağın 

eteklerine gelir. Dağın adı “Fark Dağı”dır. Bir çadırda silahlı eğitim alır. Bir gün 

içinde bir savaşçıya dönüşmüştür. Sonra kanatlı atlarına binip zirvesi 
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görünmeyen dağın tepesine doğru uçmaya başlarlar. Uçuştan sonra vardıkları 

alan dünyadan daha geniş büyük bir sahadır. Sahanın sağını Hürmüz solunu 

Ehrimen ve taraftarları doldurmuştur. Hürmüz hiçbir gözün görmediği derecede 

güzel, ışıltılı ve aydınlıktır. Ehrimen son derecede çirkin, korkunç ve karanlıktır. 

Hürmüz’ün tarafı aydınlık, Ehrimen’in tarafı karanlıktır. Ortalarında havada asılı 

duran süslü ve büyük bir taht vardır. Gökten tahtın üstüne İzid iner. Perilerden 

daha güzeldir. Elinde büyük bir küre tutmaktadır. Kürenin Ehrimen’e bakan 

tarafı karanlık Hürmüz’e bakan tarafı aydınlıktır. İki taraf arasında meydan 

okumalar, bir tarafın diğer tarafa galip gelip yok etmesinin gereği üzerine tahrik 

edici konuşmalardan sonra iki taraf savaşa tutuşur. Kılıç, kalkan, ok, yay, savaş 

naraları, çığlıklar, zafer haykırışları arasında savaşırlar. Karşılıklı meydan 

okumalarla cengâverler çıkar ortaya. Karanlık taraftan müthiş bir pehlivan 

vardır. Cadı saçları sihirli güçleriyle meydan okumaktadır. Kimdir bu sorusuna, 

“nifak” pehlivan diye cevap verilir. Nifak pehlivan aydınlık tarafından en az otuz 

kişiyi tepeler bir gün akşama kadar. Küre iyice kararmıştır. Aydınlık taraftan 

“Nifak” pehlivanın karşısına “muhabbet” isimli cengâver çıkarılır. “Nifak” 

muhabbete yenilir. Küre biraz aydınlanır. Muhabbet galip geldikçe aydınlık 

artmakta karanlık azalmaktadır. “Muhabbet” pehlivanın galibiyetiyle biten bir 

günün akşamında casusların getirdiği bir haberle çalkalanır ortalık. Karanlık 

tarafından müthiş, yenilmez, korkunç güçte bir cengâver sürülecektir meydana. 

Gerçekten öyle olur, devesinin üzerinde insan kafasından daha büyük bir gürz 

taşıyan bir dev çıkar meydana. “Gazap pehlivandır” adı. Gazap pehlivan 

günlerce önüne gelen savaşçıyı öldürür. Hürmüz tarafı son derecede üzgün ve 

umutsuzdur. Ehrimen taraftarları sürekli sevinç çığlıkları atmakta “karanlık, 

karanlık, yaşasın karanlık, asıl olan karanlıktır” diye bağırmaktadırlar. Hürmüz 

savaşçılarını toplar, yarın meydana “Hikmet Pehlivanı” süreceğini söyler. Hikmet 

pehlivan Raci’nin ta kendisidir. Gazap pehlivan ile üç gün boyunca savaşır. 

Çevikliği ve atikliği sayesinde yenilmez. Gazap pehlivanın gücüne karşı Hikmet 

Pehlivan’ın çevikliği işe yarar. Sonunda bir hile ile Hikmet Gazabı yener. Hürmüz 

tarafına gelmiştir sevinmek sırası. Ama sevinçleri uzun sürmez, Hikmet 

pehlivanın karşısında fil üzerinde meydana çıkan o zaman kadar savaşanların en 

büyüğü ve en güçlüsü Nefsi Emmaredir. Hikmeti öldürmez, esir ederek 

Ehrimen’in önüne atar, mutfağında soğan soyarak işe yarayabileceğini söyler. 

Bu gücün karşısında savaşacak hiçbir direnç noktası kalmamıştır. Durum son 

derece umutsuzdur. Artık ışık ve aydınlık tamamen yok olmak, karanlığın 

hâkimiyeti başlamak noktasına gelinmiştir. Tam o sırada sonsuz güzellikte, yeşil 
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bir ejderhaya binmiş, uzun kestane saçları, güzellik membaı yüzü, ilahî sesiyle 

aşk gelir. Aşk gelince nefis üzerinde oturduğu filden aşağı iner. Aşka secde 

ederek teslim olur. Aşk her iki tarafı da kendine ram etmiştir. Küre aydınlanır. 

Hürmüz ve Ehrimen kucaklaşırlar.  

 

Brahma’nın Kulübesindeki Su 

On iki yaşında küçük bir çocuktur. Yüz yaşlarındaki babası artık varlık ve evren 

hakkında bir şeyler öğrenmesinin zamanının geldiğini söyler. Bu zamanın 

şerefine bir ziyafet verir. Ziyafetin birinci gününde Brahmanlar, ikinci gün 

subaylar, üçüncü gün tüccarlar dördüncü günü köylüler ve işçiler davet edilir. 

Mihmandarı seksen yaşında bir ihtiyardır. Bir eşeğin üzerinde yola koyulurlar. 

Çocuk yaya olarak arkasından girmektedir. İhtiyar, oğul zahmet çekeceksin ki 

öğrenmenin kıymetini bilesin, der. Kırk gün sonra bir kulübenin önünde 

dururlar, çocuk kulübenin içine girer. Ortada bir kap, kabın içinde su vardır. 

Suya baktığında âlem karanlığa gömülür. Su âlemi kaplamıştır. Suyun içinde 

ışığa benzemeyen bir ışık vardır, sonsuz şekillerde çok küçük varlıklar vardır, 

varlıklar hareket halindedir. Çocuk o varlıklarla bütünleşir. Çok küçük varlıklar 

sürekli şekil değiştirmekte, biri diğerinin içine girerek kaybolmakta, bölünerek 

iki farklı varlığa dönüşmektedir. Çocuk bir bakıma bunlardan biridir. Bir diğer 

taraftan olan biteni algılayabilecek bilinçli bir başka varlıktır. Bu dönüşüm ve 

oluşum milyonlarca yıl sürer. Milyonlarca yıl sonra su ve kara ayrışır. 

Milyonlarca küçük ve milyonlarca farklı şekilde ki varlıklar bütünleşir. Karada 

varlığını devam ettirmeye başlar. Çocuk onlardan ayrışır kendisi olur, onlar 

çocuğun varlığına secde ederler. Gözlerini açtığında Aynalı Baba’ya hepsi secde 

etti der. Aynalı baba; “biri hariç, nefsindeki gurur sıfatı, yani şeytan” diye cevap 

verir.  

 

Karanlıklar Ülkesindeki Beyaz İfritin Sarı Şeytanı 

Aynalı baba, git şu kavuklu mezar taşı olan mezarın üzerine yat, belli ki 

allameden bir zatın mezarıdır orası, bakalım sana neler verecek, demesi üzerine 

mezarın üzerine yatar. Bir müddet sonra bir odada gözlerini açar. Her taraf zifiri 

karanlıktır. Babası annesi ve ailesi başına toplanır. O “burası karanlık” dedikçe 

diğerleri “bu çocuk delirmiş” demektedirler. Cebinde taşıdığı kibriti çakınca 

tuhaf bir manzara ile karşılaşır. Gözleri yerinde küçük arpacık soğan gibi bir 
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organları olan ve bununla eşyayı algılayan ışıktan ve normal gözden mahrum bir 

topluluğun içinde bulmuştur kendini. Süslü şehirler, görkemli binalar kurmuşlar, 

üniversitelerinde bilimsel tartışmalar yapacak kadar uygar bir topluluğun 

arasındadır. Kibriti çakar çakmaz herkes şaşkınlık, saygı çığlıkları atar. Hoplayıp 

zıplayacak kadar kendilerini kaybederler. Işığı ilk defa görmekte ve buna sahip 

olan kişinin yüzyıllardır bekledikleri beyaz ifritin sarı şeytanı geldi 

zannetmektedirler. Hükümdarları bilim adamları önünde saygı ile eğilir evrenin 

mahiyeti üzerine düzenlenmiş bir sempozyuma başkanlık etmesini rica ederler. 

Bulduğu zeytinyağı ile kandiller yapar onları ışıkla tanıştırır. Zaman, zaman 

kahkahalarla güleceği varsayımları dinler. Mesela biri şöyle demektedir. 

“Evrenin başlangıcı mor şeytanlara sinirleri bozulan beyaz ifritin onların yerine 

yeni bir mahlûk yaratma kararıdır. Beyaz ifrit gökyüzünün süprüntüleriyle sekiz 

köşeli bir meydan yapar. Fezaya tükürünce bir deniz meydan çıkarır. Meydanı 

denizin üstüne koyar. Denizin suyu donunca bir kazan yapıp âlemin üstüne asar. 

Bu kazanı tükürüğüyle doldurup nefesiyle ısıtır. Mor şeytanlardan ikisini delip 

içini şişirir. İşte bizim ecdadımız budur.” Bir başkası bu görüşe şu son derece 

makul tezlerle karşı çıkar. “kazan, kazan deyip duruyorsunuz. Ama bu kazanın 

kaç kulpu var, hiç bahsetmiyorsunuz.” Bir başkası cevap verir. “Susuyorsunuz 

değil mi, işte ben o kazanın kaç kulpu olduğunu keşfettim. O kazanın tam 768 

buçuk kulpu vardır.” Işığın tanınmadığı, insanlarının gözlerinin olmadığı, karanlık 

bir ülkede evrenin oluşumuyla ilgili tahminler elbette böyle saçma sapan ve 

gerçeğin çok uzağında şeyler olmak zorundadır. Uyandığında Aynalı Baba, bu 

dünyadaki gözler de tıpkı onlar gibi sınırlı şeyleri görür, diyerek 

gülümsemektedir.   

 

Simurg İle Gezegenler Arasında 

Ayasofya camisinin müezzinidir. Minareye çıkıp sabah ezanına başladığı sırada 

büyük bir kuş pençesiyle alıp sırtına atar, hızla yükselmeye başlar. Korku içinde 

ne olup bittiğini anlamaya çalışırken karanlıklar içinden minarenin tepesinin bir 

nokta kadar küçüldüğünü görür. Bu ne iştir diye kendi kendine konuşur. Kuş ne 

dediğini anlar cevaplamaya başlar. Simurg kuşlarının padişahı olduğunu, hatırını 

kıramadığı birisinin ricası ile kendisini uzayda gezdireceğini söyler. Kuş hem 

konuştuklarını hem aklından geçenleri anlamaktadır. Hem de her isteğini 

karşılamakta, her sorduğuna cevap vermektedir. Sırtındaki muntazam raflarda 

her türlü yiyecek içecek, dolaplarda ispirto ocağı çay ve kahve vardır. Kuştüyü 
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yataktan daha rahat kendi evinden daha güvenlidir. Karanlıkların içinden geçer 

bir aydınlığa ulaşırlar. Boşlukta uzayıp giden taş döşeli bir yol görür. Merak eder. 

Simurg taşlardan birini alıp ona verir. Taşla konuşmasını sağlar. Taş macerasını 

anlatır. Büyük ve yaşamaya elverişli bir gezegen olduğunu, mutlu bir şekilde 

yaşayıp giderken bir büyük patlama ile parçalanıp uzaya savrulduklarını uzayda 

böyle bir kuyruklu yıldıza dönüştüklerini anlatır. Merih gezegenine uğrar oradan 

müşteri yıldızına geçerler. Müşteri yıldızını dürbünle inceler. İnsana benzeyen 

mahlûklar görür. Yolculukları başladıktan bir yıl sonra güneşe doğru yaklaşırlar. 

Uzayın sonsuz boşluğu içine sayısız güneşler gezegenler yörüngeleri içinde 

dönüp duran uzak yıldızlar görmüştür. Bu büyüklük karşısında hayret yorgunluk 

ve korku içindedir. Güneşe yaklaştıkça bir alev okyanusuna gök gürültüsünden 

binlerce kez fazla patlama seslerine doğru gitmekte olduklarını fark eder. Korku 

ve dehşetten bayılır.  

 

Anka Kuşu Ve Kafdağı 

Hindistan padişahının oğlu olarak uyanır. Şehir bir telaş içindedir. Sebebini 

sorunca, yedi başlı, her başında yedi ağzı, her ağzından ateşler püskürten bir 

ejderhanın her yedi senede bir ülkeye gelip yedi erkek yedi bakire kurban 

istediğini ve bugünün o gün olduğunu söylerler. Ejderha yedi senede bir gelip 

“bu kervan nereye gitmektedir” diye bir soru sorar, cevabını bilmedikleri 

müddetçe kendisine sunulan kurbanları yutup gitmektedir. Padişahın oğlu 

olarak memleketi bu beladan kurtarmaya karar verir. Bütün bilgeler, yaşlı 

bilginler toplantıya çağrılır. Durum müzakere edilir. Sonunda bu soruların 

cevabının Kaf dağında olacağına karar verilir. Yanına Bahadır isimli yol 

arkadaşını alıp yola çıkar. Kaf dağını herkes duymuştur ama dünyada olup 

olmadığını dünyada ise nerede olduğunu bilen yoktur. Bilebilecek kişilerden 

birisinin Himalaya Dağlarının tepesinde yaşayan yaşlı bir münzevi olduğunu 

öğrendiklerinde oraya yönelirler. Münzevi onlara hayali bir şehirde kapağı ne 

zaman açıldığı belli olmayan bir kuyudan bahseder. Kuyuyu bulup başında 

beklerlerse ve kapak açılırsa kuyuya inmesini, kuyunun dibinde ki dehlize 

girmesini, dehlizden geçtikten sonra karşısına bir saray çıkacağını, o sarayda bir 

levha olduğunu, levhayı alıp kapak kapanmadan kuyudan çıkmayı 

başarabilirlerse o levhada aradıkları bilgiyi bulabileceklerini anlatır. Dediklerini 

yaparlar. Ama levhada yazılı olan şiirden hiçbir şey anlamamışlardır. Oradan bu 

şiirdeki anlamı çözebilecek bir başka hayali şehirde yaşayan bir bilgine ulaşmaya 
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çalışırlar. O bilginde levhanın benzeri bir başka şiir vardır. Bu iki şiirin anlamını 

ancak Serendip adasında yaşayan bir bilge kişinin çözebileceğini öğrenirler. Hep 

beraber oraya giderler. Nihayet şiirlerdeki anlamı öğrenir memleketlerine 

dönerler. Aradan yedi yıl geçmiş, babası ihtiyarlamış, kendisini hiç kimse 

tanıyamamıştır. Tam da ejderhanın geleceği gündür. Ejderhanın karşısına geçer, 

sorularını cevaplayacağını söyler, ejderha eğer cevap vermezse kurban sayısını 

yetmişe çıkaracağını söyler. Sorusunu sorar, cevabı duyunca bir çığlık atarak on 

beş yaşında bir genç kıza dönüşür.  

Tek Kollu Tek Ayaklı Tek Gözlü Cabilsa Ahalisi 

Cabilsa şehrine gidecek kervan yola çıkmak üzeredir, yola çıkacaklar acele 

kervanın yanına gelsin duyurusuna uyanır. Gözlerini açınca hayretten bir çığlık 

atar. Bulunduğu odanın tavanı, duvarı gümüşten yapılmıştır. Yataktan ilk 

adımını atınca bu sefer hayretten öte can havliyle bağırır. Çünkü tek ayaklı, tek 

kollu ve tek gözlü insanların yaşadığı CABİLKA şehrindedir. İnsanlar 

yürüyebilmek için zıplamak zorundadır. Etrafındakiler buna alışmış olduğundan 

umursamaz görünmektedirler. Ama iki ayağa sahip olup da onunla yürümeyi 

bilen birisi için içinde bulunduğu durum son derece acı vericidir. Kervan CABİLSA 

şehrine, iki ayaklı iki kollu ve iki gözlü olmayı talep dedenlerin bu isteklerinin 

yerine gelmesi için gitmektedir. CABİLSA şehri altından yapılmıştır. Ahalisi 

gelenleri tebrik ve memnuniyetle karşılarlar. Hallerinin değişmesi için gereken 

işlemler başlar. Önce şehirde kırk gün kırk gece şehrayin düzenlenir. Sonra 

aksakallı bir pirin önderliğinde şehrin bir fersah ötesindeki cennet-i irfana doğru 

yola çıkarlar. Cennet-i irfan gözlerin göremediği güzellikte bir bahçedir. 

Bahçenin sonundan bir deniz başlamakta kademelerle yükselip göklere kadar 

ulaşmaktadır. Denizin suyu bahçeye dökülmez. Günlerce zevk ve sefa içinde 

burada kalırlar. Daha sonra tecelli şelalesini görmek üzere tekrar yola 

koyulurlar. Şelaleye gelince akıllara durgunluk veren bir manzara ile karşılaşırlar. 

Okyanusun ortasından neredeyse okyanus büyüklüğünde bir şelale bahçeye 

doğru dökülmekte bahçenin ortasında bir fındıkkabuğunun içinde 

kaybolmaktadır. Buraya “tecelli” denmektedir. Rehberleri; “bu gördüğünüz 

azamet okyanusunun küçük bir tecellisidir” diyerek açıklar sonra şöyle uyarırlar. 

Bu tecellinin şu ana kadar sesini duymadınız, sesini duyacaksınız, sakın 

korkmayın”. Tecelli şelalesinin sesini algıladıkları anda hepsi dehşet içinde 

bayılırlar. Ayıldıklarında hepsinin ayakları, kolları ve gözleri çift olur.  
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Ebedi Muamma  

Tepesindeki kuyruk gibi bir saçı olduğunu görünce, Nankin şehrinden ilim için 

bütün dünyayı gezdiğini, nihayet kaplanlar, zehirli yılanlarla dolu ormanın 

ortasındaki tapınakta bir Hintli Brahman’ın öğrencisi olduğunu hatırlar. 

Brahman ne istediğini sorunca, “ebedi muammanın” cevabını öğrenmek 

istediğini söyler. Etraftaki üç yüz kadar talebeden bir uğultu yükseler. Hepsinin 

talebi budur. Brahma “Hangisini” diye sorar. “Ruhun hakikatini” der. “Ruhun 

hakikati diriler tarafından bilinemez, ancak ölürsen öğrenirsin” cevabı üzerine, 

ölüme razı olur. Bir çilehaneye gönderilir. Orada tamam deninceye kadar 

kalacak sadece zikirle meşgul olacaktır. Önceleri bir avuç kavrulmuş mısır ile bir 

fincan su verirler. Gün geçtikçe bunu da azaltırlar. Yedi yıl sonra çıkar. 

Brahma’nın huzuruna gelir. Aralarında ruh hakkında konuşma devam eder. Ama 

bir ara tavan ile taban arasında boşlukta durduğunu fark eder. Brahma ile 

beraber uçabilmekte duvarlardan geçebilmektedir. “Ruh işte böyle bir şeydir” 

cevabıyla tatmin olmaz. Uçabilse de duvarlardan geçebilse de bu bir ceset, ölüp 

çürüyecek, ruhu yeteri kadar anlatmıyor der. Brahma o olmuştur. Brahma 

tekrar görünür, ilminin sınırı bu kadar olduğunu, daha ötesi içinden ölmenin 

yetmeyeceğini ebedi hayattan da vazgeçmesi gerektiğini söyler. Kabul edince 

onu bir odaya götürür, bir sandığı açar, sandıktan bir tomar kağıt çıkarır. 

Şimdiye kadar ebedi hayatından vazgeçen sadece yedi kişi oldu. Sen sekizincisin. 

Adını buraya yaz ve Nur dağına git. Sorunun cevabı orada der. Nur dağının 

eteklerinde yeni doğmuş bir bebekle karşılaşır. Onunla konuşmaya başlar. 

Bebeğe ebedi endişeden kurtulabilmek için hem canından hem ebedi 

hayatından vazgeçtiğini söyler. Bebek bunlar yetmez, bütün insanlık bu 

endişenin pençesinde kıvranırken bundan kurtuluş bu kadar kolay olmaz, der. 

Asıl şartını yerine getirebilmelisin. Asıl şartı varlıkla yokluğun aynı şey olduğunu 

ispat edebilmektir. Bir haykırışla uyandığında Aynalı Baba yanındadır. Aynalı 

Babaya “varlıkla yokluğun aynı şey olduğunu kim ispat edebilir ki bunu 

söylemek bile cinnettir” diye sorar. Aynalı Baba şöyle cevap verir: “Kimler mi? 

Bilmekle bilmemeği eşit gören deliler” 

 

Beşeriyet Ve Büyükler Meclisi  

Büyük bir meclis kurulmuş, mecliste insanlık tarihinin en büyük yol göstericileri 

hazır bulunmakta bütün beşeriyeti temsil eden bir biçare adam hayatın kendisi 

için ne kadar dert, meşakkat, sıkıntı, bela, yoksulluk ve yoksunluk olduğundan 
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şikâyet etmekte. Mecliste hazır bulunan büyüklerin her biri zavallı beşeriyete 

faydası olsun diye, kendi mesleklerince mutluluk tarifi yapmaktadırlar:  

Hazreti İbrahim: “Çalışmak, kazanmak ve kazancını hemcinsiyle paylaşmaktır”  

Hazreti Musa: “Nefsini Firavun ihtiraslarından kurtarmaktır” 

Hazreti Âdem: “Şeytana uymamak ve Havva’ya aldanmamaktır”  

Konfüçyüs: “Bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktır” 

Eflatun: “Daima ulviyeti tefekkürdür” 

Aristo: “Mantık; işte saadet” 

Zerdüşt: “Karanlıkta kalmamaktır” 

Brahma: “Herkesin zannı ne ise onun aksidir” 

Hazreti İsa: “Maziyi unutmak, hali hoş görmek, istikbali düşünmemekle 

mümkündür” 

Lokman: “İnsanlar bu kelimeyi bütün hasret çektiklerini bir sözle ifade için icat 

etmişler” 

Hızır: “Tulu emelin girmediği gönüllerde bazen doğan bir hayalettir”  

Buda: “Yokluğun ve hiçliğin güzelliğindedir. Nirvana! Ey beşeriyet! Nirvana!” 

Hazreti Peygamber: “Ey beşeriyet! Saadet; hayatı olduğu gibi kabul, ağırlığına 

rıza, düzeltmeye çabadadır” Gözlerini açtığında Aynalı Babayı göremez. Sadece 

bıraktığı not vardır. “Elveda gün gelir ki yine görüşürüz” 

 

Manisa Tımarhanesi 

Kitabın bundan sonraki kısmı ikinci bölümü gibi durmakta, birinci bölümüne 

nazaran daha dağınık ve daha çalakalem telif edilmiş gibi görünmektedir. Raci 

(bazen Recai şeklinde) akıl hastanesine düşmüştür. Arkadaşı Sami durumuna 

üzüntülerini bildiren bir mektup yazar, cevabı asıl delilerin dışarıda olduğunu 

ima eden “beni rahat bırakın” şeklinde olur. Deliler ve tımarhane manzaraları 

hep akıllı geçinenlere ders niteliğinde örneklerdir. “Neden” “Niçin” “Nasıl” 

“Nereye kadar” sorularının sorulmadığı bir dünyayı istemeyişini anlatmaktadır. 

Akıllı geçinen bir ahmak olmaktansa deliliği kabul etmektedir. Cinnete varan 

cevapsız soruların içinde kıvranmakta, bulunabilecek her türlü cevabın peşinde 
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koşmaktadır. Leylasız bir Mecnun’dur. Bir sandıkta tesadüfen gördüğü resme 

âşık olur. Onu bulduğunda sorduğu soruların cevabını aramaya koyulur. Cevabı 

bulduğu zaman artık Leyla’dan vazgeçecektir. Gökyüzünde Fisagor, Aristo, 

Eflatun, muharrirler, ahlak öğretmenleriyle uçar. Buranın gökyüzü değil âlem-i 

berzah olduğunu öğrenir. Sırtında basamadığı bir çuval eseriyle açlıktan midesi 

kendisini sindirmeye başlamış bu zavallıların her bir parçası yazarın ta 

kendisidir. Deliler vadisinde, elif mi öncedir nokta mı öncedir sorusuna cevap 

ararken konuşanlardan en az birisi bizzat kendisidir.    

 

Aynalı Baba’nın hazin ölümü, yadigâr bıraktığı birkaç parça eşyanın içinden 

çıkan defterinde anlattığı üç hikâye ile kitap bitmektedir.  

Neredeyse iki yüz yıldır, insanlık kendisine giydirilen deli gömleğinin içinde 

çırpınıp duruyor. Tarım devrimini devrim olarak kabul ettiğimizi varsaysak bile 

sanayi devriminin neyi devirdiğini artık tartışmaya açmanın zamanı geldi. Beş 

duyusunun içine hapsedilmiş insanlık, iki büyük dünya savaşında milyonlarca 

cinayetten sonra bir türlü durmayan kan ve gözyaşını fantastik sinemanın 

büyülü ortamında avutmaya çalışıyor. En akıldışı serüvenlerin makul ve mantıklı 

sebepler zinciri içinde sunumu olağanın üstünde ilgi görüyor. Bu ilginin bir 

şekilde paraya çevrimini göz ardı ederek olup bitenin beş duyunun içinde 

mahkûm kalmaya itiraz olduğunu düşünebiliriz.  

İnsan zihninin beş duyunun ötesine geçerek algıladığı gerçeklikleri evrenin akıl 

almaz işleyişini kavramak değilse bile hissetmenin bir ön şartı olarak 

değerlendirebiliriz. O zaman göklerden gelen haberlere açacağız gönlümüzü. O 

zaman ruhumuza dar gelen pozitivizmin gömleğini çıkarmaya yelteneceğiz. İşin 

tam da burasında bunun sabıkalılarının her zaman olduğu gibi bir adım öne 

geçip suyun akışını kendilerine doğru çevireceklerini unutmamalıyız. 

Nedensellik zincirinin kırıldığı yerde “kuantum fiziği” fiziğin ötesinde kalan kısım 

için “esoterizm” gibi isimler uyduracaklar. Tibet gibi binlerce yıldır biriken bir 

kültürü bir hamlede görsel bir sömürü aracına dönüştürecekler.  

Bundan yaklaşık yüz yıl önce kaleme alınmış “Amak-ı Hayal” de kaybettiğimiz 

kültürümüzün izlerini sürebilmek imkânı bulabiliriz. Budizm’den 

Konfüçyüsçülüğe,  Zerdüştlük’ten Antik Yunan’a, Vahdet-i Vücuttan, Nirvana’ya, 

hücrenin oluşumundan güneş sistemine, Himalayalar’dan Kafdağı’na, 

Simurg’tan Anka’ya, Hint’ten Çin’e, çöllerden altından yapılmış şehirlere, Yerin 
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altında saklanmış saraylara, cennet bahçelerine, tecelli şelalelerine, 

gökyüzünden dökülüp bir fındıkkabuğuna sığan okyanuslara kadar hayalin 

bütün zengin ülkelerini gezebiliriz.  

Hayalimiz derinleştikçe hem kendimizi hem kendi dışımızda kalan evreni 

algılama imkânımız da genişleyecektir.  

* 
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Ref’i Cevad Ulunay 
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Son asrın önde gelen muharrir, müellif, hattâ kendisinin çok kullandığı tabirle 

münşîlerinden biri. Hatırat ve tercüme-i hâl tarzında ve tadındaki romanları ve 

gezi yazılarıyla ve daha çok makaleleri ve günlük fıkraları ( köşe yazıları) ile 

tanınmıştır. 

Hayatı: 

1890: Babasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Şam ’da doğdu. Mevlana’nın 

soyundan Ankara valisi Ali Muhittin Paşa ile Makbule Hanım ’ın oğlu.  

1898: Vefa Taş Mektebi’ni bitirdi 

1901: Şemsü’l- Maarif adlı özel bir mektebe girdi. Bu okulda arkadaş olduğu 

Refik Halit (Karay) ile dostluğu, Galatasaray’da, yazı hayatında ve 

sürgünlerinde devam eder. 

1909: Rüşdiye’den sonra girdiği Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten sonra önce 

Tanin sonra İkdam gazetelerinde çalışmaya başladı.  

1911: Hürriyet ve İtilaf Fırkasının yarı resmî yayın organı gibi olan Şehrah 

gazetesinin yazı işleri müdürlüğü görevine getirildi. 

1912: Kendi adıyla anılacak Alemdar gazetesini neşre başladı. Alemdar 

kapatıldıkça başka isimlerle çıkardı. Ayrıca Darbe, Şehrah, Nevrah, Yeni Yol, 

Meslek, Bedâhet, Mukavemet, Hedef, Takvimli Gazete, Teşrih, Âlem, Haberdar, 

Azim, Asildâr gibi isimlerle yeni gazete ve dergiler de yayınladı.  

1913: Babıâli Baskını üzerine Alemdar’ı kapattı  

1914-1918: Sinop, Çorum ve Konya ’da sürgün yaşadı  

1918 - 1921: Mütarekeden sonra İstanbul’a dönerek gazetesini tekrar 

çıkarmaya başladı.  

1922: Milli Mücadele hakkındaki bazı yazıları sebebiyle Yüzellilikler listesine 

alınması üzerine Avrupa ’ya gitti.  

1938: Celal Bayar hükümetinin çıkardığı af kanunundan yararlanarak Türkiye ’ye 

döndü.  

1938 - 53: Yeni Sabah, ??? ve 1953 - 68 Milliyet gazetelerinde fıkra muharrirliği 

yaptı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tasnif Kurulu üyesi olarak çalıştı.  

1968 (4 Kasım): İstanbul’da vefat etti. Vasiyeti üzerine cenazesi Konya ’ya 

götürülerek Mevlana türbesi karşısındaki Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
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Sanatı: 

1938 öncesi yazıları siyasetle öylesine iç içedir ki, siyaset mi onu namlı bir 

kalemşor yaptı, iyi bir muharrir olduğu için mi siyasete bu kadar daldı, karar 

vermek güçtür. Kat’î olan bir şey varsa 1938 sonrası yazılarında siyasete dair 

izler bulmak, hele de şu veya bu siyasî görüşe taraftarlık veya muhalefet ettiğini 

görmek ya da söylemek müşküldür. 

İttihat ve Terakki Cemiyetine çeşitli sebeplere dayanan muhalefeti onu ilk 

sürgününe (1914-1918: Sinop, Çorum ve Konya) mahkûm etmiş ve neticede bu 

cemiyetin önde gelen muhaliflerinden biri haline getirmiştir. Bu muhalefet ise 

Anadolu Hareketinin bu cemiyetin eseri olduğuna, başındakilerin de İttihat ve 

Terakki’nin başındaki kadro ile ayni veya yakın olduklarına inanmasına ve karşı 

çıkmasına sebep olmuş, bu karşı çıkış da onun 150’likler listesine girmesine ve 

ikinci sürgününe mahkûm etmiştir. Bu mahkûmiyeti cebren yaşamasa da bir 

müddet yurt dışında yaşamasına sebep olmuştur. 

Son sürgününden yurda döndükten sonra yazılarında siyasî mevzulara 

girmemiş, o eski siyasî vechesi tarihin derinliklerinde kalmıştır.  Hüküm 

sahiplerinin yüklediği suç unsurlarının fark edilme imkânı bile kalmamış, o 

günlerin meselelerinden bahsedilse de bu günün genel alâka seviyesinin altına 

düşmüştür 

Bu gün daha çok sanatı ile değil; siyasete karışmayan, yâni suya sabuna 

dokunmayan son dönem yazılarına bakmadan; o eski, mazide kalmış siyasî 

vechesiyle ve menfi tesbitlerle anılır. Onu hatırlayanların sayısının hızla 

düşmekte oluşunun önde gelen sebebi de budur.  

Galatasaray Lisesindeki tahsili sırasında Hammer mütercimi Ata Bey (Edebiyat), 

Serveti Fünûn edebiyatını kuranların etrafında toplandıkları Recaizade Mahmut 

Ekrem, Muallim Feyzi (Farsça), Rıfat Bey, Muallim Naci,  Baban zade Naim, Hacı 

Zihni Efendi, Veled Çelebi (Farsça), Mecid Efendi, Said Bey, Abdurrahman Şeref 

Bey (Tarih) ve Tevfik Fikret gibi edebî ve siyasî kişiliklerden ders almıştır 

Ref’i Cevad Ulunay bugün pek rastlanmayan, varlığı ve manâsı bile unutulmaya 

yüz tutmuş bir kalem selâsetine sahipti.  

Gazete yazılarının yanı sıra Kalem ve Gıdık mecmualarında yazılarında siyasal 

mizah örnekleri verdi. Tiyatro ve müzik tenkitleri, romanlar yazdı, tercümeler 

yaptı. Günlük hayatın meselelerini ele alan fıkraları, seyahat yazıları ve daha çok 

gazeteci diliyle yazdığı röportaj / hatıra tarzındaki tarihî romanlarıyla tanındı.  
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Fıkralarında bu günlere göre eskimiş kişiler ve hadiselerden bahsetse de fikirler 

tazeliğini korumaktadır. Buna rağmen bahsettiği kişilere de sağlam görgü 

tanıklığı ettiğinden bunların çoğu için ona bir manada bir tercüme-i hal 

(biyografi) muharriri hüviyeti vermektedir. 

 

Eserleri: 

Roman: 

❖ Bir Başka Âlem: Mistik ve fantastik bir roman 

❖ Bu Gözler Neler Gördü: Hatıralardan derlenmiş roman 

❖ Dağlar Kıralı Balçıklı Ethem: Bir eşkıyanın romanı 

❖ Enkaz Arasında: Paris hatıralarından derlenmiş roman 

❖ Eski İstanbul Yosmaları: İstanbul hatıralarından derlenmiş roman 

❖ Köle: Bir aşk romanı 

❖ Mermer Köşkün Sahibi: Bir İstanbul romanı 

❖ Sayılı Fırtınalar: İstanbul kabadayıları 

❖ Üçler: Mistik ve fantastik roman 

 

Hatıra:  

❖ Rıza Tevfik / Şiirleri ve Mektupları: Hatıralarla biyografi 

❖ Sürgün Hatıraları (Menfa'lar / Menfiler): Önce Alemdar gazetesinde 

tefrika halinde neşrolunmuş, daha sonra kitap haline getirilmiştir 

 

Seyahat: 

❖ Hindistan’da Gördüklerimiz  

❖ İhtişam Diyarı Hindistan  

 

Hakkında: 

❖ Hilmi Yücebaş - Ulunay - Hayatı Hatıraları - Eserleri  

❖ Mustafa Özcan - Refi Cevat Ulunay’ın Mevlana İhtifalleri ve Konya 

Yazıları  
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Rıfkı Melûl Meriç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1901-1964) 
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Kenarda kalmış bir şair, unutulmuş bir sanat tarihçisi.  

 

Asıl adı Süleyman Rıfkı Coşkunmeriç yerine şiirdeki mahlâsı “Melûl” ile 

beraber Rıfkı Melûl Meriç olarak bilinmeyi tercih etmiştir. Kadı, 

müderris ve müftü yetiştirmiş bir aileden gelmektedir. Babası erbab-ı 

ilimden saatçi Hâfız Mehmed Ali Efendi, annesi Ayşe Sıdıka hanımdır.   

 

1901: Dedeağaç \ Ferecik’te doğdu; İbtidâî ve Rüştiyeyi burada 

okudu. Balkan savaşı sebebiyle aile Edirne’ye göç edince okumaya 

burada ve daha sonra İstanbul’da devam ederek Menba-ul İrfan 

mektebinde idadi tahsilini tamamladı. 

  

1917-1923: Mekteb-i Tıbbiyede okudu, beşinci sınıftan terk etti. 

 

1923: Yüksek Ticaret Mektebinde bir yıl okuyup terk etti. 

 

1927: İstanbul Darül-fünunu Edebiyat şubesinden mezun oldu. 

 

1928: Bir yıl Ankara Etnografya Müzesi’nde çalıştı. 

 

1929-1939: Ankara Erkek Lisesi, Kütahya, Akşehir ortaokulları, 

Adana Erkek Lisesi ve İstanbul’un çeşitli liselerinde Türkçe ve Edebiyat 

öğretmenliği yaptı, bazı yüksekokul ve Üniversitelerde dersler verdi.    

 

1940-1944: Hocalığın yanı sıra İstanbul Bölgesi Kitâbeleri Derleme 

Kurulu, İstanbul Fetih Cemiyeti, Eski Eserleri Koruma Cemiyeti gibi 

çeşitli ilim müesseselerinde görev yaptı.  

 

1941-1945: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Osmanlı 

Türkçesi ve Yazısı okuttu.  

 

1946-1951: Ankara İlâhiyat Fakültesinde Türk-İslâm sanatları tarihi, 

klasik Türkçe dinî metinler ve paleografya hocalığı yaptı.  

 

1952-1962: Güzel Sanatlar Akademisi’nde Türk sanatı tarihi dersleri 

okuttu. 

 

1962-1964: Türk Sanatı Enstitüsü müdürü ve öğretmeni olarak 

çalıştı. 

 

1964: İstanbul’da vefat etti; Rumelihisarı Kabristanı’na defnedildi. 
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Eserleri:  

 

• İnkıraz (Ankara 1928) (Şiirler).  

• Rubâiyyât-ı Melûl I (İstanbul 1951  

• Türk Tezyinî Sanatları ve Son Üstadlardan Altısı (İstanbul 

1937).  

• Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları I: Vesikalar (Ankara 

1953).  

• Türk Cilt Sanatı Tarihi Araştırmaları I: Vesikalar (Ankara 1954).  

• Mimar Sinan Hayatı, Eseri I (Ankara 1965).  

 

Çeşitli dergilerde yayımlanmış araştırma ve inceleme yazılarından 

başlıcaları:  

 

• Akşehir Türbe ve Mezarları (TM, V [1936], 141-212  

• Osmanlı Tabâbeti Tarihine Ait Vesikalar I, Cerrahlar, Kehhâller 

(Tarih Vesikaları, s. 16 [1955], s. 27-113);  

• Hicrî 1131 Tarihinde Enderunlu Şairler, Hattatlar ve Mûsiki 

Sanatkârları Tezkiresi (İstanbul Enstitüsü Dergisi, s. 2 [1956], 

s. 139-168);  

• Beyazıd Câmii Mimarı (AÜ İlâhiyat Fakültesi Türk ve İslâm 

Sanatları Yıllık Araştırmalar Dergisi, II [1958], s. 5-77);  

• Edirne’nin Tarihî ve Mimarî Eserleri Hakkında (Türk Sanatı 

Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, İstanbul 1963, s. 439-536; 

bu araştırma müstakil bir kitap halinde yayımlanmıştır 

[İstanbul 1963])  
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Neler Dediler? 

İbnülemin Mahmud Kemal İnal:  

Malûmdur ki şair ve âşık,  bu iki derdmend, hüzn içinde 

yaşar; hüzn içinde ölürler. Hüzn, bunların nasib-i 

ezelisidir. 

"Hâl ve şanıma mutabık bulduğum "Melûl" i 

kullanmaktayım"' diyen şu bizim şair-i melûle bak... 

Hakikatde o, melûlü kullanmıyor, melal onu kullanıyor ki 

zahiren ve batınen melûl oluyor. 

Yüzüne yakından bakmağa lüzum yok, şöyle uzaktan 

göz gezdirilse Karadeniz'de gemileri batmış, yahud 

doğduğu günden beri tabutlukta yatmış gibi hüzn ve 

melale müstağrak olduğu görülür. 

İnsanlar, yâd olundukları isimler ve mahlaslardan 

müteessir olurlar. Davaya bürhan istenilirse işte Rıfkı 

Melûl. Kendisiyle beraber doğan hüzn ve melâlet, 

bahusus melâl-i şairiyet yetmiyormuş gibi bir de 

senelerden beri "Melûl"  namını kullanmağa kıyam 

etmiş. 

Fakat öyle de olmasa şair olamazdı.  O güzel şiirleri, 

ortaya koyamazdı. Ne yapalım, kısmet böyle, şair melûl 

olur. 

(Son asır Türk şairleri III; s. 1472) 

 

 

Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken: 

Kışın şiddetle hüküm sürdüğü aylarda Sanat Tarihi 

Enstitüsü Kongresi ve Eski Eserleri Koruma Kurulu 

toplantıları dolayısıyla sık sık Ankara’ya geliyordu. 

Bunlardan birisinde kendini çok yorgun gördüğüm için 

üzülmüştüm. “Gelmemeliydi” diye düşündüm. Fakat o 

gelemeden duramazdı. Bu işler olmadan yaşayamazdı. 

Ömrünün sonuna kadar en sevdiği işlerin içinde 

didinerek yaşadı. 

... 
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Rıfkı Melûl ayrıca “Enkaz” ve “Rubâîyyât-ı Melûl” adlı iki 

şiir kitabı neşretmek üzere idi.  

...  

Rıfkı Melûl Meriç eski yazılar, kitabeler ve metinlerin 

eşsiz bir üstadı idi; yetiştirdiklerinden kaç kişi varsa 

onun yolundan devam etmelerini, yeri doldurulması 

hayli güç olan bu zatın izinden gitmelerini candan dileriz 

Meşhur divan şairi Bakî’nin, 

“Fermân-ı aşka cân iledir inkıyâdımız 

Hükm-i kazâya zerre kadar yok inkıyâdımız” 

beytiyle başlayan ve 

“Minnet Hüdâ’ya devlet-i dünya fenâ bulur  

Bakî kalır sâhife-i âlemde yâdımız” 

mısralarıyla sona eren gazelinden etkilenen Rıfkı Melûl 

Meriç 22 Mart 1950 tarihini taşıyan bir gazeliyle benzer 

bir üslupla bize gönül dünyasının fotoğrafını sunmakta, 

makam, mansıb, servet u sâmânâ bakış açısını 

anlatmakta, haram-helâl konularıyla ilgili titizliğini 

nakletmekte adeta otobiyografisinin “iç” kısmını 

aktarmaktadır: 

 

“Birkaç hasîsadır sebeb-i iftihârımız  

Vicdânımızla izzet-i nefs ü vakârımız 

 

Yoktur ağırlığınca ne ırsi ne müktesep 

Nâmusûmuzdan özge bu âlemde vârımız 

 

Mânidir istikâmetimiz kesb-i servete  

Ekl-i harâma meyl edemez ihtiyârımız 

 

... 
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Varsın Melûl tâ-be-kıyâmet bilinmesün  

Bî-imtiyâz kıymetimiz i’tibârımız 

 

kendisinin kendisine şahadeti böyle idi.  

 

(Rıfkı Melûl Meriç) 

Prof. Dr. Mustafa Kara 

 

Yahya Kemal (ö.1958) meşhur “Itrî” isimli şiirini ona 

ithaf etmeseydi belki de kimse onun adını bilmeyecekti. 

Üsküplü şair onun için bir beytinde: 

 

“Bakî Efendi, Rıfkı Melûl bir de bendeniz  

Bizler ikinci devre melâmîlerindeniz” 

 

derken kendisi de bir rubâîsinde bu sırrı fâş etmektedir: 

 

“Her zerrede meknûn u hüdeydâ şevkız 

Her türlü tecelliye müheyyâ şevkız  

Âzâde-i külfet-i rusûmuz zira 

Biz ehl-i melâmetiz serâpâ şevkız” 

~ 

Süleyman Rıfkı’nın ilgi duyduğu, araştırma yaptığı 

alanlardan biri de mûsıkiydi. Yahya Kemâl’in o meşhur 

şiirini ona ithaf etmiş olması da bu konu ile ilgili 

olmalıdır. 

~ 

Rıfkı Melûl’ün şairliğinin yanında, esas üzerinde 

durulması gereken yönü, tarihi eserlerimiz ve 
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abidelerimizle ilgili çalışmalarıdır. Cumhuriyet devrinde 

ortaya çıkan ‘eski eserlerimizi kötüleme ve küçümseme’ 

anlayışına bilgi ve belge ile karşı çıkan, kol-kanat geren 

şairlerimizden biri de odur. Eski olan her şeyi ihmal ve 

kısmen imha edildiği yıllarda bu konu üzerine cesaretle 

giden, yanlı ve yanlış tutumları, eliyle, diliyle ve 

kalemiyle düzelten Meriç, ‘Ta Budin’ den Irak’a Mısır’a’, 

‘Mavi Tunca’yla Gür Fırat’a’ kadar uzanan ve yedi yüzyıl 

süren hikâyemizin ‘cihangir’i olmuştur. İnsan Mecmuası’ 

nın 1938-9 yıllarında neşredilen bazı sayılarında bu 

konuları ele almış, tesbit ve teşhislerini yazmış, özellikle 

‘imar-ı belde’ bahanesiyle yıkılıp yok edilen tarihi mirasla 

ilgili olarak işlenen cinayetlere dikkat çekmiştir. Arşiv 

belgelerinin Bulgaristan’a satılması üzerine bir şairin 

söylediği 

‘Tarihini okka ile satan milleti gördük’ 

mısraına ona göre şöyle bir mısra daha ilâve edilmelidir: 

‘Tarihini kazma ile yıkan milleti gördük’ 

~ 

1930’lu yıllarda ise türbelerden bahsetmek türbeleri 

gündeme getirmek çok zordu. Çünkü 1925’te tekkelerle 

birlikte türbeler de kapatılmıştı. Tekkeler kadar türbeler 

de “menfûr”du. Arkeoloji çalışmaları, Sanat Tarihi 

Araştırmaları adı altında da olsa “öküz altında buzağı” 

arayanlar çok olduğu için Rıfkı Melûl şu izahatı yapma 

ihtiyacını hissetmiştir: 

 

“Bu makale ( “Akşehir Türbe ve Mezarları” ) 

asırlarca süren içtimaî inhitât ve son zamanlarda 

da İnkılab’ın hakikî mana ve istikametini 

anlamama ve adem-i idrâk yüzünden yapıla 

gelen Eski Eser tahribkârlığından kurtulabilmiş 

taşlar üzerinde 1931’den 1934’e kadar fasılalarla 

yaptığım araştırmaların mahsulüdür 

 

~ 
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Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş: 

Rıfkı Melûl Meriç, üniversiteden hocamızdı. Yirmi yıl önce 

İstanbul Edebiyat Fakültesinde bize “Osmanlıca” 

okutmuştu. Uzun saçlı ve tırnaklı, geniş alınlı, gür kaşlı, 

küçük, zayıf vücutlu bu hoca; bilinen, klasik tipte bir 

öğretici değildi. Dersleri de daha çok sohbet 

mâhiyetinde şeylerdi. Fakat biz, daha çok onun ders 

dışındaki sohbetlerinden zevk duyuyor, faydalanıyorduk. 

Kısa zamanda arada köklü bir dostluk kuruldu. Ondan 

çok şeyler öğrendik. 

Eski dil ve Divan şiiri zevk ve bilgisini ondan aldım 

diyemem. Fakat o bize öyle sevgiler ve zevkler aşıladı 

ki, bunları daha önce ya hiç tanımıyor, ya da çok az 

biliyorduk. Yıllar geçtikçe derinleşen bu sevgilerin 

başlıcaları İstanbul sevgisi, çay zevki, Yahya Kemal 

sevgisi, klasik Türk musikisi sevgisi, sohbet zevki gibi 

hususlardır. 

~ 

Rıfkı Melûl Meriç, eşi az bulunur bir münevver kültür 

adamıydı. Eski devir münevver tipini son derece iyi 

temsil ediyordu. Eski münevverlerimiz milli kültür ve 

medeniyetimizin birçok cephelerini iyi bilen kimselerdi. 

Rıfkı Melûl de eski dil, edebiyat, tarih, mûsiki, mimarî ve 

tezyini sanatlarımızı çok iyi biliyordu. Bunların 

birçoğunda ihtisas sahibiydi. Esasında dil ve edebiyat 

hocası olduğu halde, Osmanlı tarihini en iyi 

bilenlerdendi. İlâhiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde ise Türk Sanat Tarihi okutuyordu. Rıfkı 

Melûl’ün kitabelere dair eseri bulunduğu gibi, Mimar 

Sinan’ın biyografisine ait araştırması ve Türk tezyinî 

sanatlarından hat sanatı hakkında kitabı da vardır. Daha 

başka incelemeleri de olmakla beraber, kendisinden 

beklenen büyük eserleri maalesef verememiştir. 

Rıfkı Melûl Meriç, aynı zamanda iyi bir şairdi de. Eski ve 

yeni tarzda pek çok şiir yazmıştır. Aruz veznini son 

derece iyi kullanırdı. O bilhassa rubâî sahasında üstattı. 

Türk edebiyatında onun kadar çok ve güzel rubâî yazmış 

başka sanatkâr yoktur. Binlerce rubâî meydana 
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getirmiştir. Son devrin rubâî üstadları olan Muhyiddin 

Raif, Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya’dan daha ileri 

geçmiştir dersek, mübalağa etmiş sayılmayız. Fakat ne 

yazıktır ki, bunların büyük bir kısmı neşredilmediği ve 

bir tarafa yazılmadığı için hemen hemen kaybolmuş 

durumdadır. Rıfkı hocanın rubâîdeki kudretini şu 

mısralar göstermeye yeter sanıyorum: 

 

Yalnız ne çocuklar gibi vâhi sevmek  

Hem sade ne maddî, ne ilahî sevmek 

Ömrümce süren tek ve uzun rüyada  

Sevmek...sevmek...nâmütenâhî sevmek.... 

~ 

Ahmed Hamdi Tanpınar: 

 

“Geçen sene neşrettiği “Akşehir türbe ve mezarları” adlı 

eseriyle bize Anadolu’da Türk tarihinin aşağı yukarı en 

orijinal vesikalarını tanıtan Rıfkı Melûl Meriç, bu sene de 

birinci fasikülü Güzel Sanatlar Akademisi neşriyatı 

arasında çıkan “Türk Tezyini Sanatları” adlı eseriyle aynı 

faydalı çalışmaya daha geniş bir sahada devam ediyor. 

Bu çalışmaya ne kadar teşekkür edilse yeridir. Çünkü 

Türk Tezyini Sanatları milli tarihimizin hemen hemen hiç 

uğraşılmamış bir sahasıdır. Yazı sanatı hakkında üstat 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun eski İlahiyat 

mecmualarında çıkan çok orijinal ve bu sanatı çok 

derinden gören büyük etüdü ve Profesör Fuad 

Köprülü’nün İkdam’da neşredilmiş birkaç makalesi 

istisna edilecek olursa, bu geniş mevzu üzerinde Türkçe’ 

de yazılmış pek az şey bulunur. Bir kelime ile mevzu 

tamamen bâkirdir. 

~ 
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Dr. Muhtar Tevfikoğlu: 

... unuttuğumuz adamlardan biri de Rıfkı Melûl; daha 

dün denecek kadar yakın yıllarda yaşamış olmasına 

rağmen... 

Hâlbuki o da, millî kültürümüze ömrü boyunca sadakatle 

hizmet etmemiş miydi?  O da ilim ve san'at hayatımıza 

gösterişsiz fakat kunt bir kaç eser ilave etmemiş miydi? 

Dilimize, edebiyatımıza kendi çapında bir şeyler 

katmamış mıydı? Şiirimize değişik bir renk, farklı bir 

ahenk getirmemiş miydi? 

Bize göre bu soruların cevabı müsbettir. Hiç şüphe 

etmiyoruz ki, sağlam karakteri, milliyetçi şahsiyeti, ilmî 

hüviyeti, san'atkâr mizacı, samimî dostluğu, talebesini 

geniş ufuklara götüren bilgi, incelik, zevk ve heyecan 

dolu dersleri, dinleyeni büyüleyen sıcak, doyurucu 

sohbetleri, güzel şiirleri, zarif nükteleri, orijinal 

araştırmaları, incelemeleri ve en mühimi Türk için, 

Türklük için çarpan kalbiyle Rıfkı Melûl, son asır Türk 

ilim ve san'at dünyasında ihmal edilmemesi gereken 

mühim bir simadır. Nevi şahsına münhasır bir fikir ve 

gönül adamı. 

Şeyh Galib' in söyleyişiyle: 

 

Bir sıyt ü sada gelir giderdi 

Güya ki gönülde seyrederdi... 

 

Çelebi ruhlu, kibar, çoğu zaman sessiz, sakin... Ama 

pısırık değil, eyyam adamı değil;  aksine doğruluğuna 

inandığı fikirleri her yerde,  her zaman yüksek sesle 

savunan prensip sahibi cesur bir insan... 

Yüzyıllar öncesine ait kültür varlığımızı, unutulmuş millî 

değerlerimizi tanıtmak için çırpınıp duran,  fakat kendi 

payına şandan şöhretten bucak bucak kaçan alçak 

gönüllü, utangaç bir İstanbul efendisi... Aslında 

şöhretten kaçmasına hiç lüzum yoktu; çünkü onu 

tanımak ve tanıtmak için zaten bir şey yapılmıyordu. 
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Edebiyat tarihleri, edebiyat sözlükleri, biyografi 

derlemeleri, ansiklopediler -bir ikisi müstesna- onun 

adını çoktan unutmuşlardı.  

~ 

... şairimiz çok sayıda şiir söylemiş olmasına rağmen 

pek azını yayımlamaya razı olabilmişti. İstiğnaya benzer 

garip bir tutumla yazdıklarını yayımlamaktan 

kaçınıyordu. Yayımlamak şöyle dursun, muhafaza 

etmeye bile lüzum görmüyordu. Çoğu zaman, onlardan 

bazılarını okunaklı, güzel el yazısı ile bir kâğıda geçirip 

sevdiği bir dostuna vermek ona yetiyordu. Eski 

mutasavvıflar gibi o da, en uygun neşir yolunun iki 

gönül arasından geçtiğine inanmıştı. 

~ 

Burada biz de şu hususu belirtelim 'ki: Türk şiirine 

«müstezadlı rubai»yi getiren odur. Edebiyatımızda onun 

nazmettiklerinden başka «müstezadlı rubai» yoktur. 

Fars dili ile söylenmiş olanlar da pek fazla değildir.  

Ama ne yazık ki diğer şiirleri gibi rubailerinin de birçoğu 

kaybolmuştur. Şurada burada perakende yayımlanmış 

olanlarla kendi el yazısı ile şahsi arşivimizde bulunanlar 

hariç,  hemen hemen hepsi uçup gitmiştir. Sadece 

küçük bir demet -tasavvufi mahiyetteki on dört rubai 

Prof. Hilmi Ziya Ülgen'in şerhleriyle birlikte «Rubaiyyat-ı 

Melûl I» adıyla ufacık bir kitap halinde yayımlandı. 

 

Son yıllarında şairimiz, diğer rubailerini -tabii elde 

kalanları- yine  “Rubaiyyat-ı Melûl” başlıklı ikinci ve daha 

hacimli bir kitapta toplamak istiyordu. Ayrıca, «İnkıraz» 

dan sonra söylediği şiirleri de «Enkaz» adıyla büyük bir 

kitap halinde yayınlamayı düşünüyordu. Eğer ömrü vefa 

etseydi edebiyatımız iki güzel, özlü eser daha kazanmış 

olacaktı. 

Eski ve yeni tarz şiirlerinde şekil mükemmelliği, söyleyiş 

yumuşaklığı, his ve hayal inceliğiyle dikkati çeken Rıfkı 

Melûl, asıl 'kudretini rubai sahasında göstermiş olmakla 



255 
 

beraber, gazel, şarkı, hiciv ve ebced hesabıyla manzum 

tarih düşürmede de başlı başına bir kıymetti. 

~ 

 

Neler dedi? 

 

Üç beş mecmua ile bir iki arkadaşımda nasılsa kalmış olan bu 

derme çatma bir kaç manzume, kırık dökük tahassüslerimin 

nakıs birer ifadesidir. Meyus ve serazad bir ruhun zaman 

zaman söylemek hodnaşinaslığında bulunduğu bu vezinli 

kafiyeli sözlerde şiir ve san'at aramak beyhudedir. Kailini 

tanıyanlar bilirler ki, bunların neşri, san'at iddiasının değil, 

mazisine merbut bir insanın bir ömür demek olan hatıralardan 

arda kalmış ufak tefek yadigârlara karşı duyduğu hassas bir 

muhabbetin mahsulüdür. Karilere bu san'ata ve şiire yabancı 

manzumeler karşısında insafın rehber olmasını dilerim. 

1928 – “İnkıraz”; İlk sayfada yer alan imzasız ve başlıksız 

yazıdan 

~ 

 

         Gazel 

 

Birkaç hasîsadır sebeb-i iftiharımız 

Vicdanımızla izzet-i nefs ü vakarımız 

 

Yoktur ağırlığınca ne irsî ne mükteseb 

Namusumuzdan özge bu âlemde vârımız 

 

Manidir istikametimiz kesb-i servete 

Ekl-i harama meyi edemez ihtiyârımız 

 

Müstağrak-ı düyûnuz edâdan muattalız 

Makbulü cümlenin bereket i'tizarımız 

 

Ek bir vazife yahut esen bir makam içlin 
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Nâmerd ü merde minneti bilmez şiarımız 

 

Ser-mâye-i makâldir ahbaba çok zaman 

Ahval-i fakrımız kerem-i bî-şümarımız 

 

Dehrin bütün teveccühü ebnâ-yı vaktedir 

Dünya-yı dûna zerrece yok iğbirarımız 

 

Gerçek budur ki çıkmağa ufk-ı temâyüze 

Kâfi değil meziyyetimiz iktidarımız 

 

İklim-i nazma nisbetimiz gerçi varsa da 

Yok kişver-i suhande bizim iştiharımız 

 

Varsun Melûl ta-be-kıyamet bilinmesün 

Bî-imtiyaz kıymetimiz i'tibarımız 

 

22 Mart 1950 

 

~ 

Gazel 

 

Mürüvvet eyledi eyyam-ı nâleden sonra 

Gurur nâzını bir gün izâleden sonra 

 

O çeşm-i nâz ki mecnun eder fütadesini 

Nigâh-ı şuhunu nâgâh imâleden sonra 

 

Hezâr bûse verir lâ'l-i âteşîninden 

Eliyle sunduğu bir tek piyâleden sonra 

 

Ne zevk-i meclis-i işret kalır ne şevk-i tarab 

Geçer bu neşve-i dem nim sâleden sonra 

 

“Melûl”  inan ki bu mestî humâre dek sürmez 
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Bu bezm-i Cem dağılır vakt-i lâleden sonra 

 

1340 (1924) 

~ 

O SES 

Bir göz gözü görmez gece vakti, 

Bir ben uyanık, uykuda herkes. 

Aks etti karanlıklar içinden 

Bir bilmediğim, duymadığım ses. 

 

Yıllarca bu ses, dinmedi asla; 

Her an, kara 'bahtım gibi esti. 

Lakin bu sesin bestesi, önce, 

Bir başka hava, başka hevesti. 

 

Susturdum o sarhoş sesi bir gün, 

Sandım bu susan, son nefesimdi; 

Bir kahkaha fışkırdı içimden, 

Bildim, bu, benim kendi sesimdi... 

 

Mart 1927; İnkıraz' dan 

AŞK 

Bir şu'lesi var ki şem'i cânın 

Fânusuna sığmaz asmanın 

Şeyh Galip 

 

Sessizce bürür kalbini bir şey, 

Birdenbire bir ummadığın gün. 

Bağrında açar bir yara sonra 

Sızlar için ilk ağladığın gün. 

 

Bir şey ki, havadan daha seyyâl: 

Bir şu'le ki, yangın gibi sâri. 

Bir kalpten öbür kalbe akarken 

Olmakta o bir «ateş-i nâri». 
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~ 

Özleştirme, yozlaştırma hareketlerine iştirakler: 

 

YIRLAK 

 

Yırlayıcıların yankılanan yırlamasından 

Bıngıllaşır uslardaki huymuş cökelek dan 

Salt ezgilerin yansılanırken yırı tan tan 

Bıngıllanır uslardaki buymuş çökelek dan 

 

Çamçakları lak lak lak içenler kurumunda 

Ilgın suçiler uçlanılırken vurumunda 

Kangal anılar algılanır yoz durumunda 

Bıngıllanır uslardaki buymuş cökelek dan 

 

Ankara 10.II.1961 Cuma 

Not: 

Eşek, selmek makamında anırır. Bizim özleştirelim derken dilimiz 

çığırından çıkarılmaktadır.  Aruz vezni ile yazdığım bu yırlağı (şarkı)yı 

iktidarım olsaydı selmek makamında aksak, ağır aksak gibi îka'larla 

bestelerdim, bittabi savt-ı himarı örnek alarak... 

R.M.M 

RUBAİ (DÖRTLEK) 

 

Bir sayruluğun tutsağıyım ben emi yok 

Bungunluğu var sançkısı var denklemi yok 

Cozgursa da inselliğimin tutkuları 

Artık yaşamın ben de arık çizdemi yok 

 

3.ll.1961 

DÖRTLEK 

 

Hey tutkulu Tanrıça'm savun anlağını 

Çöz angıların saptanımından bağını 

Ben algıladım anlakalır bir yaşamı 
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Gel parçala sen de altbilinçsel ağını 

1947 

 

İKİLEK (BEYT) 

 

Zivindiriksel olaylar, değilse insellik, 

Ajunda var mıdır onlardan özge bir bellik?.. 

1947 

İKİLEK 

 

Bir ırla sağlamadan görkü salt dörütmenler 

Badallarında ımızgandı dik sürüngenler 

1947 
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II. Meşrutiyet dönemi şair ve edibi. 

1887: Bağdat'ta doğdu. Babası kaymakam ve mutasarrıflık yapmış olan Ahmed  

Hikmet Bey, onun babası da meşhur tefsir âlimi Mahmud el Alûsi Efendi’dir. 

Haşim’in Annesi ise yine Bağdat'ın ileri gelenlerinden Kâhyazâdelerin kızı Sara 

Hanım'dır. İlmiye sınıfına mensup bir aileden gelen Haşim’in her iki ailesinden 

de müfessir, fakih ve din adamları yetişmiştir. 

Alûs, Bağdat’a yakın bir yerde Dicle nehrinin üzerinde bir adanın adı olup, Alûsi 

adı bu adanın isminden gelmektedir. Bazı kaynaklara göre Alûsiler Türk’tür ve 

Moğol istilası üzerine bir ara Alûs adasına göçmüşlerdir. 

Ahmed Haşim, babasının çeşitli güney vilayetlerindeki vazifeleri sebebiyle 

düzensiz bir tahsil gördü. Çok sevdiği annesini sekiz yaşında iken kaybedince 

babasıyla İstanbul'a geldi.  

1897: Bir yıl Numûne-i Terakki Mektebi'ne devam ettikten sonra,  Galatasaray 

Sultanisi'ne girdi.   

1901: Sanata ve edebiyata meraklı çevresi içinde şiirle uğraşan Haşim'in bilinen 

ilk manzumesi Hayal-i Aşkım, Mecmua-i Edebiyye'de neşredildi. Bu şiirle 

beraber, daha sonraki iki yıl içinde çıkan on beş şiirinde, kısmen Muallim Naci ve 

Abdülhak Hamid (Tarhan) ve devrin diğer şairlerinin tesirleri görülür.  

Sanat ve edebiyatla ilgilenmeye başlaması Galatasaray'daki öğrencilik yıllarına 

rastlar. Burada Farsça hocası Muallim (Acem) Feyzi Efendi, Arapça hocası Zihnî 

Efendi, kitabet hocası Nâfi Efendi, dil ve imla hocası ise Tevfik Fikret'tir. Yine 

burada, sonraları her biri edebiyat alanında şöhret yapacak olan Hamdullah 

Suphi (Tanrıöver), İzzet Melih, Emin Bülent (Serdaroğlu) ve Abdülhak Şinasi 

(Hisar) ile de yakın mektep arkadaşı oldu.   

1906: Galatasaray Sultanisi'nin son sınıfında iken tamamladığı ve bu yıllarda 

neşrettiği Şi'r-i Kamerlerde şahsiyeti ve orijinalliği belirmeye başladı. 

1907:  Mezun olunca 400 kuruş maaşla Reji idaresine memur oldu,  bir taraftan 

da Mekteb-i Hukuk'a devam etti. 

Galatasaray'daki talebeliğinin son yıllarında Fransız şiirini, özellikle 

sembolistleri, bu yolla da Batı edebiyatının estetik ve şiirinin temellerini 

yakından tanımaya çalıştı. Halit Ziya Kırk Yıl'da, onun kendi nesli içinde Batı 

şiirini en iyi araştıran ve bilen bir sanatkâr olduğunu söyler.  
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1909: Aralarına katıldığı Fecr-i Âti topluluğunun yayın organı olan Servet-i 

Fünûn dergisindeki on beş kadar şiiri ve Edebiyat-ı Cedideciler’i tenkit eden bir 

makalesi yayınlandı. 

1910-1914: İzmir Sultanisi’nde Fransızca ve edebiyat muallimliği,  daha sonra 

Maliye Nezaretinde mütercimlik yaptı. 1. Dünya Savaşına yedek subay olarak 

katıldı ve bu vesileyle Anadolu’nun çeşitli yerlerini görmek fırsatını buldu.  

1919: Akşam gazetesinde fıkra ve eleştiri yazıları çıkmaya başladı. Bu yazılar, 

Gurebahâne-i Laklakan adlı kitabında yayınlandı. 

1921: Ahmed Haşim, Yahya Kemal ve Ahmed Hamdi gibi dönemin genç şairleri, 

Yahya Kemal’in sahipliğinde Dergah dergisini çıkarmaya başlamıştır. Haşim'in 

Bir Günün Sonunda Arzu isimli şiiri bu mecmuanın ilk sayısında yayınlanır. Aynı 

yıl Göl Saatleri isimli şiir kitabı yayınlanır ve edebiyat çevrelerinde büyük ilgi 

görür. 

1922-1924: Askerlik sonrasında bir müddet İaşe Nezareti'nde, Osmanlı 

Bankasında ve Düyûn-ı Umûmiyye'de çalıştı. Bu arada Sanâyi-i Nefise 

Mektebi'nde  (Güzel Sanatlar Akademisi) estetik ve mitoloji, Harp Akademisinde 

Fransızca dersleri verdi. Daha sonra tayin edildiği Mülkiye Mektebi Fransızca 

muallimliğiyle beraber akademideki kürsüsünü muhafaza etti. 

1924:  Düyûn-ı Umûmiyye'den aldığı ikramiye ile Fransa'ya giderek, o yılın yazını 

Paris'te geçirdi.  

1928:  İkinci defa, bu sefer tedavi için Paris'te bulundu. Paris'e yaptığı gezileri ve 

anılarını Bize Göre adlı kitapta yayınlandı. Son olarak yine tedavi için gittiği 

Frankfurt'tan iyileşemeden döndü.  

4 Haziran 1933: Kadıköy'deki evinde vefat etti. Kabri Eyüp'tedir. 

 

Sanatı 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak ... 

... 

Cânân gülüyor eski yerinde 

Cânân ki gündüzleri gelmez 
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Akşam görünür havz üzerinde 

... 

Yârin dudağından getirilmiş 

Bir katre alevdir bu karanfil, 

Rûhum acısından bunu bildi!  

... 

Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek 

Düştüyse gönüller bu melâle? 

Bir eldir ufuklarından uzanmış 

Zulmet bizi çekmekte  visale  ... 

... 

Zannetme ki güldür, ne de lâle  

Ateş doludur, tutma yanarsın  

Karşında şu gülgûn piyale 

... 

Güller gibi .. sonsuz, iri güller,  

Güller ki kamıştan daha nâlân 

... 

Bir Acem bahçesi, bir seccade,  

Dolduran havzı ateşten bade 

  

Bu unutulmaz mısraların sahibi Ahmed Haşim, edebiyat tarihimizde çok özel bir 

yeri tek başına işgal ve temsil etmektedir. 

Nihad Sami Banarlı Ahmed Haşim’i  

... kısmen Servet-i Fünun şiirini, kısmen Fransız sembolizmini, hatta kısmen de 

Türk Divan şiiri tesirlerini kendi şair benliğinde birleştirerek, şiir dünyamıza 

musıkili ve orijinal bir söyleyişle tılsımlı terennümler bırakmaya muvaffak olmuş, 

kudretli bir şair  

şeklinde tarif ediyor. 

“Tılsımlı terennümler” belki de Ahmed Haşim’in şiirinin en iyi tarifidir. Herkesi, 

her sanatkârı mutlaka hazır sandalyelerden birine oturtmanın onu tanımanın 

kısa yolu olduğunu düşünenlerin görüşlerine bakarak Ahmed Haşim’i bir 

sembolist, giderek bir empresyonist, bir Servet-i Fünun, bir Fecr-i Âti mensubu, 

hattâ bir divan edebiyatı şairi olduğuna söylemek kolaydır. Ama her kolay 
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hüküm gibi bunların da doğruluğundan emin olmak mümkün değildir. 

Hakkındaki en doğru tarif onun “nev’i şahsına münhasır” bir sanatkâr 

olduğudur. Bu sebepledir ki Ahmed Haşim’in şiirini aşmak bir yana, taklit etmek 

bile bu güne kadar mümkün olmamış, olamamıştır. 

 

Her şeyden önce Ahmed Haşim’in şiirlerinde bir “anlaşılma” meselesi vardır. 

Ama bu şiirlerin anlaşılması değil; şiirlerdeki güzelliğin, etkileyiciliğin ve hatırda 

kalmasının sebeplerinin anlaşılmasıdır. Bu durum başlangıçta okuyucu 

tarafından pek fark edilmemiş ve anlaşılmazlığın şiirlerin kendisinde olduğu 

zannedilmiştir. 

Hattâ Göl Saatleri yayınlandıktan sonra Haşim’in şiirleri bazı çevrelerce alay 

konusu yapılmış, “kamışların şairi”, “kurbağa şairi” gibi aşağılayıcı sözler sarf 

edenler olmuştur.  

Haşim bu tenkitlere cevap olarak, özellikle Dergâh dergisinden yayınlanan Bir 

Günün Sonunda Arzu isimli şiirinin fazla belirsiz, kapalı ve anlaşılmaz bulunarak 

tenkit edilmesi üzerine Şiirde Mana ve Vuzuh adlı bir yazı kaleme almış ve daha 

sonra bu makaleyi Piyâle'nin mukaddimesi olarak Şiir Hakkında Bazı 

Mülahazalar adıyla neşretmiştir.  

Bu yazıda Hâşim, kendisine saldıranlara münasip bir dille edep dersi verdikten 

sonra şiirin ne olması ve ne olmaması gerektiğini şöyle açıklar. 

Şair ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli (düzgün, sanatlı ve tesirli ifade 

sahibi)  insan, ne de bir vâzı-ı kanun (kanun koyucu) dur. Şairin lisanı nesir gibi 

anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, mûsikî ile söz 

arasında, sözden ziyade mûsikîye yakın mutavassıt (ortada, vasıtalık eden)  bir 

lisandır. Nesirde üslûbun teşekkülü (oluşması)  için zaruri (zorunlu)  olan anâsırın 

(unsurların, elemanların) hiçbiri şiir için mevzubahis (söz konusu) olamaz. Şiir ile 

nesir, bu itibarla yekdiğeriyle nisbet ve alâkası olmayan ayrı nizamlara tâbi’, ayrı 

sahalarda ayrı ebâd (boyut) ve eşkâl (biçimler, suretler, tarzlar) üzere yükselen 

ayrı iki mimâridir. Nesrin mevlîdi (kaynağı) akıl ve mantık, şiirin ise idrâk 

(anlayış) mıntıkaları (alanları) haricinde, esrar (sırlar) ve meçhulâtın 

(bilinmeyenlerin) geceleri içine gömülmüş yalnız münevver (aydınlık) sularının 

ışıkları gâh ve bigâh (vakitli vakitsiz) afâk-ı mahsusata (özel ufuklara) akseden 

kudsi (kutsal) ve isimsiz menbadır (kaynaktır). 
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Saf şiir peşinde titiz, hattâ mükemmeliyetçi bir şair olduğu için Ahmed Haşim’in 

dergi ve kitaplardaki şiirlerinin toplam sayısı 100’ün altındadır. Bu şiirler neşir 

tarihine göre sıralandığında onun şiir hayatının akışı net olarak 

görülebilmektedir. İlk şiirlerinde şu veya bu şairin tesirinde gibi görünse de çok 

geçmeden kendi hususi mecrasını bulmuş hattâ oluşturmuş olarak karşımıza 

çıkar. Ağdalı, kendi asrına göre bile ağır bir dil kullanmakta iken çok geçmeden 

günlük hayatın dilini benimsemiş, bu gün bile zorlanmadan zevkle okunabilen 

olağanüstü eserler meydana getirmiştir. Piyale, Karanfil gibi şiirleri buna 

örnektir. 

Onun şiirlerinin netlikleri silinmiş, gölgelenmiş, karartılmış tablolar gibi olduğu, 

hemen hepsinde derin bir melankoli, belirsizlik, uzak ve meçhul diyarlara 

duyulan nostalji ve çok defa gizli renkler ve musiki hissedildiği genel okuyucu 

kitlesinin kanaatidir. Bu durum onun şiirde mânâ ve vuzuh aranmaz yaklaşımıyla 

örtüşmektedir. 

Mehmet Kaplan, Ahmed Haşim ve şiiri hakkında şunları söylüyor: 

Hâşim’in Türk şiirine getirdiği yenilik şöyle özetlenebilir: II. Meşrutiyet devrinde 

Türk şiiri, güzellik duygusunu bir yana bırakarak çeşitli sosyal davaların emrine 

girmişti. Tevfik Fikret, yeni bir ahlâk anlayışının ve insanlık görüşünün 

öncülüğünü yapıyor, Mehmet Âkif, İslâm birliği idealini, Mehmet Emin ve Ziya 

Gökalp Türkçülük ve Turancılık ideolojisini müdafaa ediyordu. Fecr-i Âti grubuna 

dahil olan şâirler gerçi sanatta güzelliğin esas olduğuna inanıyorlardı ama 

içlerinde Ahmet Hâşim müstesna gerçek şâir yoktu. Mütareke yıllarında Yahya 

Kemal ile Ahmet Hâşim ideolojik ve didaktik fikirlere asla yer vermeyen “hâlis 

şiir” vücuda getiriyorlardı. 

Daha sonra Yahya Kemal de şiirlerine estetik prensiplere ihanet etmeden 

kendine has bir medeniyet anlayışı soktu. O nesilden yalnız Ahmet Hâşim, “saf 

şiir” in temsilcisi ve müdafaacısı olarak kaldı.   

Şiiri muhtevasından çok, ince bir dil yapısı olarak gören bu düşünüş tarzı, Batı’da 

sembolist şâirler tarafından müdafaa edilmiştir. Hâşim bir yazısında bu görüşü 

ilk def’a Galatasaray Sultanisinde hocası olan Ahmet Hikmet’den duyduğunu 

söyler. Daha sonra kendisi Batılı sembolist şâir ve tenkitçileri okuyarak bu 

görüşü derinleştirmiş ve yıllar boyu deneme yapmak suretiyle başarılı neticeler 

elde etmiştir. Hâşim’in güzel şiirleri en azından on beş yıllık bir çalışmanın 

mahsulüdür. Sayıları fazla olmayan bu şiirleriyle Hâşim, II. Meşrutiyet devrine 
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hâkim olan basit, sığ ve geveze şiir akımını değerden düşürmüştür. Onun Türk 

şiirine yaptığı en büyük hizmet, sanat için daima tehlikeli olan muhteva 

tahakkümüne karşı, “yapı” ve “güzellik” in üstünlüğünü ortaya koymuş 

olmasıdır. 

 

Eserleri.   

Ahmed Haşim’in sağlığında yayınlanmış iki şiir kitabı vardır: Göl Saatleri ve 

Piyâle. Bu kitaplardan önce yayınlanıp da kitaplarına almadığı şiirler ve bu 

kitaplardan sonra da dergilerde yayınlanmış şiirleri vardır. 

Bize Göre, Gurebahâne-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi isimlerinde üç 

nesir kitabı vardır. İsminden de anlaşılacağı üzere bir seyahatname olan üçüncü 

kitabına karşılık ilk iki kitabı fıkra formatında sohbet ve deneme yazılarından 

oluşmaktadır. Bize Göre nin son kısmı gene seyahat notlarından olışur. 

Hâşim'in nesir yazıları yapı ve üslup olarak şiirinden farklıdır.  Bu yazıların ifade 

tarzı açık, berrak, sade, nükteli hatta alaycıdır.  Ancak nesirlerinde de kelime 

seçiminde şiirlerindeki kadar titiz davranmıştır. 

   Şiirler:   

Göl Saatleri (1921);   

Piyale  (1926)   

Birkaç defa yayımlanan şiirleri son olarak, Bütün Şiirleri  (Piyale, Göl Saatleri, 

Diğer Şiirleri) adıyla İnci Enginün -  Zeynep Kerman tarafından yayımlanmıştır 

(1987). 

   Nesirler:  

Bize Göre (1928);   

Gurebahâne-i Laklakan  (1928);   

Frankfurt Seyahatnamesi (1933)   

Nesirlerinin tamamı Mehmet Kaplan tarafından "Bize Göre /      Gurebahâne-i 

Laklakan / Frankfurt Seyahatnamesi (1969) adıyla yayımlanmıştır. 
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Son devir Osmanlı devlet adamı. Emsalleri gibi, şair, edib, mütefekkir; dil, tarih, 

hukuk ve daha başka dallarda ilim ve sanat adamı. Kuvvetli bir yazar, dirayetli 

bir idareci; kısacası ülke yönetiminde söz sahibi olmaya hakkıyla lâyık bir vezir. 

Asıl adı Ahmed olup Cevdet mahlası İstanbul’da tahsilde iken Şair Süleyman 

Fehim Efendi tarafından verilmiştir (1843).  

Tarihçe-i Hayatı: 

- 27 Mart 1822 (1238 H): Lofça’da doğdu. Babası Lofça İdare Meclisi azası Hacı 

İsmail Ağa, annesi Lofçalı Topuz Oğulları ailesinden Ayşe Sümbül hanımdır. 

- İlk tahsilini memleketinde yaptı. Lofça Müftüsü Hafız Ömer Efendiden Arapça 

okudu ve kısa zamanda ilerletti. Bir müddet müftünün yanında müsevvid olarak 

çalıştı. Kadı naibi Hacı Eşref Efendi ve Müftü Hafız Mehmed Efendiden muhtelif 

dersler aldı.  

- 1839 (1255 H): Medrese tahsili için dedesi tarafından İstanbul’a gönderildi.  

- İstanbul’da Çarşamba semtinde Papasoğlu Medresesinde ve bilhassa Fatih 

Başkurşunlu medresesinde okudu. O zamanlar okunması mutad olan tefsir, 

hadis, fıkıh, mantık, âdâb, kelam derslerine devam etti.  Devrin önde gelen ilim 

adamları Hafız Seyyid, Doyranlı Mehmed, Vidinli Mustafa, Kara Halil ve Birgivî 

Hoca Şakir Efendilerin derslerine devam etti ve kısa zamanda mühim ilerlemeler 

kaydetti.  

- Tatil günlerinde hariçten hususi hocalardan ders gördü; devrin tanınmış 

âlimlerinden felsefe, tabii ilimler, hendese, riyaziye (hesap), cebir, hey’et 

(astronomi), coğrafya dersleri aldı. Devrinin ünlü riyaziye âlimi Vidinli Hoca’dan, 

Müneccimbaşı Osman Saib’den, Miralay Nuri Bey’den istifade etti.  

- Murat Molla tekkesi şeyhi Mehmed Murad Efendiden ve şair Süleyman 

Fehim’den Farsça ve Mesnevî okudu. Arapça ve Farsçada bu iki dilin 

edebiyatlarının inceliklerine ve derinliklerine varan bir seviye elde etti ve 

kendisine mesnevihanlık icâzeti verildi. 

- Fatih Camiinde, Gelenbevî’nin Burhan’ını, Dülgeroğlu Camiinde de Kadimir 

okutmaya başladı. Talebesi arasında kendinden yaşlı olanlar vardı. 

- Tarih ilmine, hukuk ilmine ve dil bilgisine merak sardı, bu ilimlerde devrinin 

büyük âlimi oldu. 

- 1844: Rumeli’ndeki Premedi kazası kadılığı ile devlet hizmetine girdi. 
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- 1845: İstanbul Müderrisliği ruûsunu kazandı. Sadrazam Reşid Paşa tarafından 

hukuk sahasında çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi. 

- 1849: “Hareket-i hâriç” rütbesini aldı. 

- 1850: Meclis-i Maarif-i Umumiye azalığına ve Darü’l Muallimîn Müdürlüğüne 

tayin olundu. Bu müessesenin yenileşmesinde mühim hizmetler gördü. Bu 

mektebin nizamnamesini hazırladı ve birçok Rüştiye öğretmeni yetiştirdi. Daha 

sonra Fuad ve Cevdet paşa müştereken Kavaid-i Osmaniye’yi ve Şirket-i 

Hayriye’nin kuruluş nizamnamesini hazırladılar. 

- 1851: İlâveten Encümen-i Dâniş azalığına seçildi, başkâtip olarak çalıştı. 

Encümenin açılışında ilk eser olarak yeniden kaleme aldığı Kavaid-i Osmaniye 

padişaha arz olundu; derhal basılması ferman buyuruldu ve derecesi “hareket-i 

altmışlı” ya yükseltildi. 

- 1852:  Hıdiv ailesi arasındaki bazı anlaşmazlıkları çözmek için Fuad Paşa Mısır’a 

gittiğinde İlmiye sınıfından Cevdet Efendiyi de beraberinde götürdü. 

- 1853: Encümenin Osmanlı Tarihi te’lifi için giriştiği çalışmalarda bu tarihin 

1774-1826 bölümünü üzerine aldı. Bir vakanüvis olarak yazdığı 12 ciltlik bir 

tarih, Türk Tarih edebiyatında müellifin adıyla ebedileşmiştir. 

- 1854: Tarihinin ilk üç cildini tamamladı ve padişaha takdim etti. Bunun üzerine 

derecesi “mûsile-i Süleymaniyye” ye yükseltildi.  

- 1855: 1865 yılına kadar 10 sene sürecek olan Vakanüvis görevine tayin edildi. 

Tarihini yazmaya devam ederken, geleneğe uygun olarak zamanının siyasî 

olaylarını anlatan “Tezakir-i Cevdet” i kaleme aldı.  

- 1856: İlmiye mesleğinde de ilerleyerek “mevleviyet” derecesindeki Galata 

kadılığına getirildi. Aynı yıl içinde önce Mekke-i Mükerreme, sonra İstanbul 

kadılığı pâyelerini aldı. Meclis-i Âli-i Tanzimat azalığına ve ilâveten Arazi 

komisyonu reisliğine tayin edildi.  Düstur’da neşrolunan Arazi Kanunnamesi, 

Tapu Nizamnamesi, Talimat-ı Muvakkate ve Tarifnamesi bu komisyonda 

hazırlandı. 

- 1857: Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Paşa ile Rumeli ahvalini teftişe gönderildi.  

- 1861: İsyan ateşini bastırmak üzere İşkodra’ya ıslahata ve Bosna-Hersek 

müfettişliğine tayin edildi, burada da siyasi kabiliyetini gösterdi.  
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- 1863: Bosna teftişi için hazırlık yaparken Anadolu Kazaskerliği pâyesi verildi. 

Bosna Islahatını on sekiz ay içinde başarıyla tamamladı.  Daha önce ilmiye 

sınıfından kimseye verilmemiş olan ikinci dereceden “Nişan-ı Osmanî” ile 

mükâfatlandırıldı.  

- 1864: Kozan ıslahatına memur edildi. “Fırka-i Islahiye” ismiyle teşkil edilen 

tümenin başında Derviş Paşa ile birlikte Cebelibereket (Osmaniye), Çukurova ve 

Kozan bölgesindeki asayişsizliği gidererek alt ay içinde gerekli ıslahatı yaptı.  

- 1865: Meclis-i Hazain azası oldu.  

- 1866: Haleb vilâyeti valisi oldu. İki yıl bu görevde kalarak bu yeni vilâyetin 

teşkilat yapısını oluşturdu.  

-1868: Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye ikiye ayrılarak Divan-ı Ahkâm-ı Adliye 

teşkil edildi ve reisliğine Ahmed Cevdet Paşa getirildi. Daha sonra Divan-ı 

Ahkâm-ı Adliye, Adliye Nezareti haline getirilerek Cevdet Paşa ilk Adliye Nazırı 

yapıldı. Bu dönemde nizami mahkemeler teşkilatını kurarak bununla ilgili 

mevzuatı hazırladı. 

Divan-ı Ahkâm-ı Adliye reisliği esnasında Muamelâta dair fıkıh hükümlerini 

ihtiva eden Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti çalışmalarını yürüttü. Şûrâ-yı 

Devlet azası ve Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi reisi oldu. İki senede Mecelle’nin 

4 kitabını neşretti.  

- 1870: Mecelle’nin beşinci kitabını hazırlarken bu işten alınarak önce Bursa, 

daha sonra, Adana eyaletleriyle Kozan, Maraş, Urfa, Zûr (Kerkük) 

sancaklarından kurulan Haleb vilâyeti Valiliğine gönderildi. Mecelle Cemiyeti 

Bâb-ı Fetva’ya bağlandı. 

- 1871: Yeniden Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti ve Şûrâ-yı Devlet Tanzimat 

Dairesi reisliklerine getirildi. Mecelle’nin sekizinci kitabını hazırlarken Maraş 

Valiliğine tayin edildiyse de kısa bir müddet sonra önceki riyaset vazifelerine 

iade edildi.  

- 1873: Şûrâ-yı Devlet azâsı ve Evkaf Nazırı oldu. Daha sonra Maarif nazırlığına 

getirildi.  

- 1873: Şûrâ-yı Devlet azalığına ve Bâb-ı Fetva’ya bağlanmış olan Mecelle 

Cemiyeti reisliğine geri getirildi; az sonra da Islahat Komisyonuna tayin edildi. 

Aynı sene Kozan Sancağı ve Bereket Dağı’nın ilhakıyla Maraş Valiliğine memur 
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oldu. 18 gün orada kaldıktan sonra yine Divan-ı Ahkâm-ı Adliye azalığıyla 

İstanbul’a getirilip Mecelle’yi tamamlamaya memur edildi.  

Aynı sene Maarif Nâzırı oldu.  

- 1874: Şûrâ-yı Devlet reis muavinliğine getirildi. Mecelle’nin on ikinci kitabı da 

tamamlanmıştı. Az sonra Yanya vâlisi oldu.  

- 1875: İkinci defa Maarif Nazırı, daha sonra tekrar Adliye Nazırı oldu.  

- 1876: Rumeli teftişine memur olarak Edirne, Filibe ve Sofya’ya gitti. O devirde 

mutad olan saray entrikalarıyla Suriye valiliğine tayini çıktı ise de 11 gün sonra 

üçüncü defa Maarif Nazırı, üç ay sonra da üçüncü defa Adliye Nazırı oldu. Bu 

sırada on altıncı kitabı da bastırarak Mecelle’yi tamamladı 

- 1877: Dâhiliye Nazırı oldu. Burada da Sicill-i Ahval Defteri gibi ıslahatları 

gerçekleştirdi. Az sonra Evkaf nâzırlığına nakledildi.  

- 1878: İkinci defa Suriye valiliğine gönderildi. Bu arada Kozan’da çıkan isyanı 

bastırmakla görevlendirildi. Aynı sene içinde Ticaret ve Zıraat Nâzırı oldu. 

- 1879: Sadrazam vekilliği ve Meclis-i Mahsusa-i Vükelaya başkanlık yaptı. Daha 

sonra dördüncü defa Adliye Nazırı olduysa da çok geçmeden maaşı indirildi.  

- 1880: Adliye nazırlığı sırasında inşası tamamlanan Mekteb-i Hukuk’u güzel bir 

nutukla açtı ve ilk dersi kendisi verdi. Ayrıca bu okulun Belagat-ı Osmaniyye ve 

Ta’lim-i Hitabet derslerini verdi.  

- 1882:  Adliye Nazırlığından ayrıldı ve üç buçuk yıl resmî görevlerden uzak kaldı. 

Bu sırada tarihini tamamladı, Kavaid-i Osmaniye’nin eksiklerini ikmal etti.  

- 1886: Beşinci defa Adliye Nazırı oldu.   

- 1890: Meclis-i Vükela başkanlığına tekrar getirildi. Bir müddet sonra bütün 

resmî vazifelerden ayrıldı.  

- 25 Mayıs 1895 ( 3 Zilkade 1312 H.): Millet ve memleket için bir çok başarılı 

vazife ifa ettikten sonra Bebek’deki yalısında vefat etti. Fatih Camii haziresine 

defnedildi. Nur içinde yatsın. 
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Eserleri ve Hizmetleri 

İdare 

Ahmed Cevdet Paşa, ülke meseleleri üzerinde çok isabetli görüş ve düşünceler 

geliştirmiş, bunların mühim bir kısmını hayata geçirmeyi başarmış, hattâ gelecek 

için mühim atılımlar gerçekleştirmiş bir fikir ve düşünce adamı niteliğiyle de öne 

çıkan olağanüstü bir devlet adamıdır. 

İdareciliğinin, diğer özelliklerinden öne çıkan vasfı olduğunu söylemek yanlış 

olmaz. Devlet kademelerinde hızla yükselmiş; hangi makam ve mevkie 

getirilmiş, hangi vazife verilmişse hakkıyla başarmıştır. Hiç bir zaman hakkında 

verilen olumsuz idari kararlardan rahatsızlık izhar etmemiş, gücenip bir köşeye 

çekilmemiştir.  

Ahmed Cevdet Paşa, idarecilikte diğer özellikleri yok sayılsa bile, devrin en 

önemli baş belalarından olan azınlık isyanlarının çoğunda kendisine yatıştırıcı, 

bastırıcı, ıslah edici vazifeler tevdi edilmiş, her şeyden önce güvenilir bir 

idarecidir. Keza, gene problemli bölgeleri teftişle, anlaşmazlık zuhur eden 

yerlere uzlaştırmayla görevlendirilmiş, bunların hepsini de başarıyla 

sonuçlandırmıştır. 

Buna rağmen ikbal çizgisi iniş-çıkışlarla doludur. Sık sık, yapmakta olduğu 

görevden alınmış, kimi zaman rütbesi yükseltilerek bir yerlere, ama uzak bir 

yerlere tayin edilmiştir. Bu durumun kendisinin liyakatiyle bir alâkası yoktur. O 

devirde pek çok başarılı idarecinin maruz kaldığı bu sürgünlerin asıl sebebi, her 

başarılı devlet adamının aleyhine, onu çekemeyen, kıskanan, yerinde gözü olan 

bir takım hiziplerin menfi faaliyetleridir. O günlerde yürürlükte olan idare şekli 

mutlakıyet, yani bir kişinin mutlak hâkimiyeti, hükümranlığı gibi görünse de 

hakikatte ülkeyi adı konulmamış, sınırları belirlenmemiş bir takım hizipler 

yönetmektedir.   

1873’de Şûrâ-yı Devlet azâsı ve Evkaf Nazırı olan Ahmed Cevdet Paşa bir süre 

sonra başvekil Ahmed Vefik Paşa'nın gadrine uğrar. Tiyatro merakı sayesinde 

ismi Osmanlı’dan sonraya kalan nadir şahsiyetlerden olan Ahmed Vefik Paşa’nın 

batı hayranı kişiliğiyle Ahmed Cevdet Paşa ile uyum içinde olması zaten 

beklenemezdi.  

Osmanlı’nın yaşadığı en büyük ihanet ve yıkımlardan biri olan, Rusların İstanbul 

kapılarına kadar gelmesiyle sonuçlanan 93 harbi ( 1293 H. 1877 ) bu paşanın ilk 

sadrazamlığı zamanında patlak vermiştir. Bu savaş ancak Rusların daha fazla 
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ilerlemesi işlerine gelmeyen batılı devletlerin müdahalesiyle durdurulabilmiş 

olmasına rağmen bazı kaynaklar onun savaşın yaralarını sarma yönündeki 

faaliyetlerini öne çıkarmaktadır.   

O sırada Suriye valiliğinde sürgünde bulunan Ahmed Cevdet Paşanın bu harp 

hakkındaki kanaatleri, hem tarihe ışık tutması hem de ülke ve memleket 

meseleleri üzerinde ne kadar isabetli görüş ve düşüncelere sahip olduğunu 

yansıtması bakımından önemlidir: 

"Rusya imparatoru muharebe kapısının açılmasını istemezdi. Midhat 

Paşa onu ilân-ı harbe mecbur etti. Müslüman ahâliyi heyecan ve 

velveleye salarak harbe hırslandıran odur. Sanki tüfengi o doldurdu. 

Dâmâd Mahmud Paşa üst tetiğe çıkardı. Redif Paşa ateş etti. Bu üç kişi 

devletin başını bu felâkete uğrattı. Şam-ı Şerif valiliği mübarek bir 

memuriyet imiş ki, gözüm İstanbul önlerinde Rusyalıları görmedi. 

Nifak etmişler amma manevî himmet buyurmuşlar.” 

Karşılaştığı azil ve sürgünlerin en acaib örneğini Mecelle çalışmaları esnasında 

yaşamıştır:  Peş peşe gelen başarıları rakiplerini kışkırttı ve Şeyhülislam olması 

sözkonusu iken ilmiye sınıfından mülkiye sınıfına nakledilerek kazaskerlik pâyesi 

vezarete çevrildi. “Efendi”  unvanı alınıp “paşa” rütbesi verilerek, yâni rütbe-i 

ilmiyesi vezarete tahvil edilerek önce Bursa, bir süre sonra da Haleb valiliğine 

tayin olundu.  Bu sebatkâr, vefakâr ve fedakâr insan rütbelere falan aldırmamış, 

sadece sınıf değiştirmekle sarığını çıkarmak zorunda kalışına üzülmüştür.  

Hukuk ıslahatının Avrupa sistemi esas alınarak yapılması gerektiğini iddia 

edenler de vardı.  Ama asıl sorun bunlar değil, aynı cephede gibi görünen bir 

kesimdi. Mecelle’yi hazırlamakla ilk görevlendirilen heyet Adliye Nezareti 

bünyesinde, Ahmed Cevdet Paşa’nın Divan-ı Ahkâm-ı Adliye reisliği esnasında 

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti ismiyle kurulmuştu.  İlk dört kitap hızla 

hazırlanıp basıldıktan sonra, beşinci kitap da basılmak üzereyken, Paşa’nın 

tabiriyle “ziyy-i ulemada bulunan nice cehele” (âlim görünüşündeki cahiller) 

bunun fıkıh sahasına giren bir iş olduğu, bu sebeple dâire-i ilmiye yerine 

Adliyede yapılmasının doğru olmadığı iddiasıyla Paşayı cemiyetten 

uzaklaştırıncaya kadar çalıştı. Sonuçta cemiyet Bâb-ı Meşîhat’a nakledildi.  

Çok geçmeden hakikat ortaya çıkacak, ulema hizbi “Kitab-ül Vedia” ismiyle 

Mecellenin altıncı kitabını hazırlayıp bastırsa da, hatalarla dolu olduğu anlaşılan 

bu kitap toplattırılıp iptal edilecektir.  Akabinde Maraş valiliğinde sürgünde 
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bulunan Cevdet Paşa İstanbul’a geri çağrılıp yeniden Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 

Cemiyeti ile Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi başkanlıkları verilerek Mecelle’ye 

devamı sağlanır. 

Tasavvuf 

Ahmed Cevdet Paşa Mevlevî’dir ve Mesnevihanlık rütbesine sahiptir. Ancak bu 

alanda bilinen eseri yoktur. Mesnevî ve tasavvuf kültürünün, Cevdet Paşa’nın 

manevî ve edebî şahsiyetini tamamlayan önemli tesirler yaptığında şüphe 

yoktur. Sanki o tasavvufu şahsında özümsemiş, ancak bu alanda kalem 

kullanmaya teşebbüs etmemiş gibidir.  

Edebiyat 

Ahmed Cevdet Paşa, idareci, âlim,  hukukçu, tarihçi olduğu kadar, genç yaşta 

ilmî kudretini göstermiş bir kalem ehlidir. Henüz talebe iken medresede okunan 

ders kitapları üzerine bazı haşiyeler yazdığı, çalışmalar yaptığı bilinmektedir. 

Arapça, Farsça, biraz Bulgarca bilirdi ve aldığı özel derslerle batılı tarih ve hukuk 

kaynaklarını okuyup anlayacak kadar Fransızca öğrenmişti. Türkçeye tamamiyle 

hâkimdi. Edebi zevki, sağlam bir tahkiye kudreti vardı.  

Nesri baştan sona sehl-i mümtenidir. Bütün eserlerine hem okuyanı yormayan, 

lügate bakmaya lüzum bırakmayan sadelik, hem de teferruata dalmadan 

meseleleri ana hatlarıyla ama hakkıyla aktaran yüksek bir ifade kudreti 

hâkimdir.  

 Divançe-i Cevdet : 

Ahmed Cevdet Paşa divan sahibi bir şairdi. Şu beytini Yahya Kemal pek 

beğenirmiş: 

Lebi can tazeler, bimarı çeşme can olur Cevdet, 

O şûha dil veren dil-hasta her an ağlasın gülsün. 

Beyitlerinden: 

Ger ye’s ü humârın verecek ise sonunda 

Evvelce şikest olsun o peymâne-i ümmid 

* 

Uymaz zamane kimseye hakkıyla çâresiz 

Lâkayd olup da gitmeli âdem uyarına 
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* 

Hûbân-ı bîvefâ gibi dehr desise-bâz 

Nâz ehline niyaz eder, ehl-i niyâza nâz 

Mısra’larından: 

Şane-i zülf-i sühandır itiraz 

Kuvvetli bir dil ve teknik bilgi ile geniş bir kültürün beslediği parlak bir zekânın 

ürünü olan Cevdet Paşa’nın şiirleri, genellikle sade ve temiz bir Türkçe ile 

yazılmıştır. 

- Dîvân-ı Sâib Şerhi'nin Tetimmesi: İranlı şair Sâib-i Tebrîzî'nin divanı Süleyman 

Fehîm Efendi tarafından şerh edilmekte iken onun 1845'te ölümü üzerine eksik 

kalan kısım Cevdet Paşa tarafından tamamlanmıştır. 

 

Lisaniyat 

Ahmed Cevdet Paşa’nın Türk diline hizmeti büyüktür. O zamana kadar bir 

lisanımız vardı ama yazılı kavaidi, yani grameri yoktu; kuralları belirlenmemiş, 

kayda alınmamıştı. Kavaid Arapça ve Farsçaya ve sonradan öğrenilen diğer 

dillere lâzım sanılırdı. Türkçe herkesin anadili olduğu için tabii olarak kullanılır, 

kurallarını düşünmeye ve yazıya dökmeye ihtiyaç duyulmazdı.  

Lisanımızı zabt u rapt altına almayı ilk defa düşünen ve uygulayan Ahmed 

Cevdet Paşa’dır. Henüz talebeyken Türkçenin kavaidini yazmak lüzumunu 

neden duyduğunu bir kitaba yazdığı takrizde şöyle açıklıyor: 

“Kâle” nin ya bizzat veya bilvasıta istimaa şamil itibar olunmasına aklım 

ermedi. Zira “dedi” tabiri bizzat işittim yerine kullanılır. Bunu bir kaç gün 

düşündüm. Hayrette kaldım. Nihayetülemir “demiş” tabiri lisanımızda 

mazinin bir kısmı olup “kale” sıgası icabına göre “dedi” yahut “demiş” 

deyu terceme olunmak lazım geldiğine güç hal ile zihnim intikal edebildi. 

İşte o zaman lisanımızın kavaidini zabt u tahrir edip de lisan-ı arabî ile 

tatbikatını icra etmek arzusu geldi ve bir müddet sonra Cenab-ı Hak bu 

arzunun husulünü müyesser kıldı. 

Cevdet Paşa, Türkçenin ilk gramer kitabı olmakla Türkçenin tarihinde bir 

merhale olan Kavaid-i Osmaniye ile dilimizin ilk gramerini yazdığı gibi dilin 

sadeleşmesine de hizmet etti. Eserlerinde herkesin anlayabileceği sade, temiz 
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ve güçlü bir dil kullanarak Türkçenin bir ilim lisanı olduğunu isbat etti. Kendisi 

şöyle diyor: 

Herkesin anlayacağı surette bir risale yazıp “Takvim’ül Edvar” tesmiye 

ettim ve “lisan-ı Türkî ilim lisanı olamaz” diyenlere lisanımızın her şeye 

kâbil olduğunu ve bu lisan ile her fenden güzel eserler yazılabileceğini 

tasdik ettirdim (Marûzat).  

Bu sahadaki eserleri: 

- Kavaid-i Osmaniye: Eser Türkçe’ de yayımlanan ilk gramer kitabı 

olarak önem taşıdığı gibi Cevdet Paşa’nın hayatının sonuna kadar 

ilgileneceği dil konusundaki çalışmalarının da ilk adımını teşkil eder. 

Ders kitabı olmasının da tesiriyle 30 kadar baskısı olduğu bilinmektedir. 

Kitabın ilk tertibi (İstanbul 1281) Cevdet Paşa ile Keçecizâde Fuad 

Paşa’ya aittir. Ancak daha sonra Cevdet Paşa eseri Tertîb-i Cedîd Kavâid-

i Osmâniyye adıyla yenilemiş ve kendi ismiyle bastırmıştır (İstanbul 

1303). Kitap Cevdet Paşa tarafından ayrıca muhtasar olarak tertip 

edilmiş ve değişik adlarla otuzdan fazla baskısı yapılmıştır. Eserin ilk 

tertibini H. Kelgran Almanca’ ya tercüme etmiştir (Grammatik der 

Osmanischen Sprache, Helsingfors 1855).   

- Medhal-i Kavaid: İptidaiye (İlkokul) talebelerini Kavâid-i Osmâniyye 

derslerine hazırlamak üzere yazılmıştır 

- Kavaid-i Türkiyye:  Sıbyan mektepleri için kaleme alınan bu eser ilk 

defa 1292’de (1875) basılmış olup Medhal-i Kavâid ’in basitleştirilmiş 

şeklidir. 

- Belagat-ı Osmaniyye: (İstanbul 1298). Cevdet Paşa’nın Mekteb-i 

Hukuk’ta okuttuğu edebiyat dersi notlarından meydana gelmiştir. Klasik 

İslâm belâgat anlayışına göre düzenlenmiş edebiyat kurallarını ve 

bunlara uygulanan Türkçe misalleri ihtiva eder. Bu alanda yazılmış ilk 

Türkçe eser olup çeşitli baskıları yapılmıştır. 

Maarif 

Gerek Maarif nazırlığı sırasında gerekse sair görevleri gerektirdikçe Maarif 

sahasında mühim hizmetler görmüştür. Çoğu ıslahat mahiyetinde olan bu 

faaliyetlerin ehemmiyetini, bunların bir kısmının uzun süre yürürlükte kalan ve 
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halen de yürürlükte olan bazı sistemler ve usuller olmasında görmek 

mümkündür.   

Maarif memurlarıyla öğretmenlerden bir komisyon kurarak ilkokullardan 

yüksekokullara kadar ders programları ve kitapları hazırlattı. Dârülmuallimîn 

teşkilâtı sıbyan, rüşdiye ve idâdî olmak üzere üç dereceye ayrılarak yeniden 

düzenlendi. Nur-u Osmaniye Camii yanında “ibtidaiyye” adıyla yeni usul bir 

Numune İlkokulu açtı. Komisyonca kendisine verilen Kavaid-i Türkiye, Miyar-ı 

Sedâd, Adâb-ı Sedâd risalelerini okul kitabı olarak yazdı. Kısas-ı Enbiyâ’nın üç 

cüzünü de bu esnada tamamlayıp neşretti. 

Dârülmuallimîn (Öğretmen Okulu) üzerinde yaptığı düzenlemeler reform 

niteliğindedir. O zamana kadar her öğretmen ne okutacağını, nasıl okutacağını 

kendisi tayin ederken, ders programları (müfredat) ve benzeri düzenlemelerle 

sistemi disiplin altına almış, öğretmen yetiştirilmesine özel itina gösterilmesini 

sağlamıştır. Bu meyanda yazdığı ders kitapları da takip edenlere yol gösteren, 

ışık tutan gene öncü niteliğinde eserlerdir.  

Senelerce her dereceden okulda ders kitabı olarak okutulan Kavaid serisinden 

ayrı, şunlar da gene ders kitabı olarak kaleme alınmış ve gene uzun yıllar 

okullarda okutulmuştur: 

- Takvim-ül Edvar: (İstanbul 1287, 1300). Şemsî-hicrî tarih esaslarını 
anlatan, takvimin ıslahını ilk ortaya atan eserdir. 

- Miyâr-ı Sedâd: (İstanbul 1293). Oğlu Ali Sedâd için yazdığı mantığa 
dair bir eser olup zamanına göre sade bir dille yazılmış ilk Türkçe mantık 
kitabıdır. 

- Âdâb-ı Sedâd fî ilmi’l-âdâb (İstanbul 1294). Tartışma usul ve kurallarını 
ihtiva eden eser Miyâr-ı Sedâd’ın bir eki mahiyetindedir.  

- Hulâsatü’l-beyân fî Te’lîfi’l-Kur’ân: (İstanbul 1303). Kur’an’ın cem‘ini 
anlatan Arapça bir eserdir. Ali Osman Yüksel tarafından Muhtasar 
Kur’an Tarihi adıyla tercüme edilerek Cevdet Paşa’nın hayatı ve 
eserlerine dair bir girişle birlikte yayımlanmıştır (İstanbul 1985). 

- Hilye-i saadet: (İstanbul 1304, 1305) Peygamberimiz Hz. 
Muhammed'in (A.S.M.) mübarek vasıflarını anlatan bir eserdir. 

- Beyan-ül Unvân: (İstanbul 1273, 1289, 1299). Henüz öğrenci iken 
Türkçe olarak yazdığı bu eser İslâm ilimleri metodolojisine dairdir.   

- Tarif-ül İrtifa  
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- Malûmat-ı Nafıa: (İstanbul 1279). Rüşdiye mekteplerinde okutulmak 
üzere yazdığı bir eseridir. 

- Eser-i Ahd-i Hamîdî: (İstanbul 1309). İbtidâî mektepleri için kaleme 

aldığı bir ilmihal kitabıdır. 

Tarih 

Ahmed Cevdet Paşa tarihçilikte de bir zirvedir. Aynı zamanda vakanüvis, yâni 

devletin resmî tarih yazarı olmanın yanı sıra önceki dönemlere ait tarihleri de 

üstün bir vukufla yazmış, tarihimizin temel kaynaklarını teşkil eden bir külliyat 

oluşturmuştur. 

- Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa: 12 cüz (2 cilt) tutan bu dev eserin, 

tarihi değerinin ötesinde Türkçeye yepyeni bir ses getirmiş olması 

bakımından da kültür tarihimizde mühim bir yeri vardır. Sade ve güzel 

bir dille, tatlı ifadelerle kaleme alınmıştır. Hz. Âdem’den Hz. 

Muhammed’e (A.S.M) bütün peygamberlerin, İslâm halifelerinin, Türk-

İslâm devletlerinin, II. Murad’a (1439) kadar Osmanlı padişahlarının 

tarihini ihtiva etmektedir.  

- Tarih-i Cevdet: Otuz yılda tamamlanan ve çeşitli tertip ve baskıları olan 

bu dev eser 12 cilttir. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan 1826’da 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına kadar olan hadiseleri anlatır. Çok 

kıymetli görüşleri vardır. Bazı hadiseleri açıklayıp aydınlatır. İbn-i Haldûn 

gibi sebeplere iner. Paşa, bu eseri hazırlarken vak‘anüvis tarihleri, 

sefâretnâmeler, özel tarihler, arşiv kayıtları ve resmî tezkireleri esas 

almış, ayrıca kendi hâtıralarından da faydalanmıştır. Bu tarihin 

geleneksel Osmanlı tarihçiliğinden mühim bir farkı da Avrupa tarihine 

de geniş yer verilmiş olmasıdır.  

- Tezakir-i Cevdet: Vakanüvisliği zamanında (1855-1865) tuttuğu notlar.  

21 defter tutan ve 40 tezkire ihtiva eden bu eserin yapısı 

şöyledir: 

- İlk tezkire: Önceki vakanüvisler hakkında. 

-2-5 inci tezkireler: Halefi olan Ahmed Lütfi Efendiye gönderdiği 

vesikalar hakkında 

- 6-39 uncu tezkireler:  
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- Tanzimat Devrinin bazı hadiseleri,  

- memleketin siyasi, sosyal ve ahlâki durumu,  

- Bosna-Hersek teftişi, Kozan Islahatı gibi kendisinin de 

katıldığı bazı mühim hadiseler,  

- devlet ve saray adamları arasındaki ilişkiler, 

çekişmeler, çatışmalar,  

- o zamanki İstanbul hayatının dışarıdan görünmeyen 

yüzü 

- Son (40 ıncı) tezkire: Kendi tarihçe-i hayatı 

paşanın her zamanki olağandışı üslûbuyla anlatılmıştır. 

-Marûzat: Devrin siyasi hadiselerini anlatır. 1255-1293 (1839-1876) 

yılları arasındaki tarihî ve siyasî olayları özet halinde anlatan bu seri, 

isminin de ima ettiği gibi, Sultan II. Abdülhamid’e sunulmak üzere 

hazırlanmıştır. Tezakir’deki notların özetlerine benzese de yer yer alınan 

teferruat ve uslûb bakımından farklar gösterir. Paşanın bütün eserleri 

gibi, sade ve selis bir dille, “cüzdan” denilen 5 kısım halinde yazılmıştır.   

Maruzat yayınlanmamış, Sultan Abdülhamid’in tahttan 

indirilişine kadar onun yanında kalmış ve o hengâmda Yıldız 

Sarayı yağmalanırken ortaya çıkmıştır. Birincisi kayıp olan 

cüzdanlar:  

1. Tanzimat’tan Abdülmecid’in saltanatının sonlarına (1856) 

kadar, 

2. Sultan Abdülaziz’in ilk devirleri (1863), 

3. Sultan Abdülaziz’in Mısır seyahatinden (1864) Fırka-i Islahiye 

nin İskenderun’a çıkışına kadar 

4. 1866 yılına kadar 

5. Aynı yıl Haleb zabtiyesinin tanziminden II. Abdülhamid’in 

saltanatının ilk devirlerine (1876) kadar 

olan devirleri ihtiva etmektedir. 
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Eserin Cevdet Paşa’nın el yazısı ile olan müsveddeleri İstanbul 

Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda bulunmaktadır (Cevdet Paşa 

Evrakı, nr. 22-25). 

- Kırım ve Kafkas Tarihçesi (İstanbul 1307). Halim Giray’ın Gülbün-i 

Hânân’ından istifade ederek kaleme aldığı küçük bir eserdir. 

Kafkasya’nın tarihî coğrafyası ile buralarda yaşayan toplulukların 

etnografyasının yer aldığı kitap, İngiliz elçisi Lord Stratford Canning’in 

isteği üzerine Paris Konferansı’nın toplanmasından önce yazılıp Mustafa 

Reşid Paşa’ya sunulmuştur. Reşid Paşa eseri Fransızcaya çevirterek 

Canning’e vermiştir.  

- Mukaddime-i İbn Haldûn: İbn Haldûn'un el-İber adlı Arapça genel 

tarihinin girişi olan I. cildin altıncı faslının tercümesidir. Tarih 

felsefesinden, tarihin faydalarından ve tarihçilik mesleğinden bahseden 

mukaddimenin tercümesine ilk olarak I. Mahmud devri 

şeyhülislâmlarından Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi başlamış ve beş 

faslını tercüme etmiş, onun eksik bıraktığı son bölümü de Cevdet Paşa 

tamamlamıştır.  

- Bunlardan başka tarihî değer taşıyan evrakı da vardır.  

Hukuk 

Ahmed Cevdet Paşa dönemin mühim hukuk düzenlemelerinde imzası bulunan 

bir hukuk âlimidir. İngiliz asıllı Amerikalı meşhur tarih profesörü Bernard Lewis 

onun için “dahi hukuk adamı” tesbitini yapmıştır. Modern Türkiye'nin Doğuşu 

isimli eserine şöyle diyor: 

 "On dokuzuncu yüzyılın belki en önemli hukuk reformu. Mecelle diye 

tanınan ve ilk bölümü 1870'te neşrolunan yeni bir medeni kanunun 

ilânıydı. Mecelle pek geniş ölçüde zamanının düşünce hayatında önde 

gelen bir sima olan bilim adamı, tarihçi ve dahi hukukçu Ahmed Cevdet 

Paşa'nın (1822-1895) eseriydi. Şer'î hukukun bir kanunundan çok 

kanunlar külliyatı olan onun bu eser, Türk hukukunun büyük 

basamaklarından biridir. 

1926'da Cumhuriyet tarafından kaldırılıncaya kadar Türkiye'de 

yürürlükte kaldı. Hâlâ da Osmanlı vârisi devletlerin birçoğunun hukuk 

sistemlerine temel teşkil etmektedir.” 
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Hukuk alanında özel bir eğitim görmediği halde, fıkıh ağırlıklı tahsil ona bu 

özelliği kazandırmıştır. Elbette el attığı her işin hukuki boyutlarının olması da 

onun bu sahaya özel bir ehemmiyet vermesini ve kendisini yetiştirmesini 

sağlamıştır. Tarihi-i Cevdet’te Osmanlı tarihçiliğinde ilk defa Avrupa tarihine de 

yer vermesi ve Avrupa hakkında isabetli tesbitlerde bulunması onun Avrupa’yı 

da ve tabii hukukunu da iyi incelediğini ve iyi bildiğini göstermektedir.  

1857’de Meclis-i Tanzîmat üyesi olması onun hukuk sahasıyla daha yakından 

ilgilenmesine vesile olmuştur. Bu meclisin görevi kanun ve nizamnâmeleri 

kaleme almaktı. Bu dönemde Meclis-i Tanzîmat’ça hazırlanan bütün kanun ve 

nizamnâmeler Cevdet Paşa’nın kaleminden çıkmıştır. Onun bu meclisteki ilk 

çalışması 1274 (1858)tarihli Ceza Kanunnâmesi üzerine olmuştur. 

Aynı sene başkanı olduğu bir komisyonca hazırlanan Arazi Kanunnâmesi dilinin 

sadeliği ve kanun tekniği bakımından senelerce hukuk fakültelerinde ders kitabı 

olarak okutulacak kadar mükemmel bir metindir.  Cevdet Paşa daha sonra bu 

kanunla ilgili olarak Tapu Nizamnâmesi, Tapu Senedâtı Hakkında Tâlimat ve 

Tapu Senedâtı Hakkında Târifnâme’yi de hazırlayarak yürürlüğe girmesini 

sağlamıştır. 

Bunları takiben bu meclisin hazırladığı çok sayıda hukukî düzenleme metni 

Cevdet Paşanın kaleminden çıkmıştır.  

Şuursuz yenilikçilik ve özellikle batılılaşma budalalığına kapılmayacak kadar 

muhafazakâr, cehele taassubuna düşmeyecek kadar çağdaş bir düşünce 

yapısına sahip olması onun Doğu ile Batı arasında mükemmel bir sentez 

kurmasını ve bunu bütün faaliyetlerinde uygulamasını sağlamıştır.  

Kurup yapılandırdığı ve faaliyete geçirdiği bazı hukuk müesseseleri: 

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye: 1860 tarihli Ticaret Kanunnâme-i Hümâyunu’na 

eklenen bir zeyil ile İstanbul ve taşrada ticarî davalara bakmak üzere ticaret 

mahkemeleri, 1864 tarihli Vilâyet Nizamnâmesi ile de kaza, sancak ve 

vilâyetlerde ceza ve hukuk davalarına bakmak üzere nizamiye mahkemeleri 

kurulmuştu. Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye, 1868 yılında bu mahkemelerin temyiz 

mercii olarak kuruldu. Bu tarihe kadar Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye adıyla 

faaliyet gösteren meclis Şûrâ-yı Devlet ve Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye olarak ikiye 

ayrıldı. Bugünkü Danıştay’ın ilk şekli olan Şûrâ-yı Devlet’in başkanlığına Midhat 

Paşa, Yargıtay’ın ilk şekli olan Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye’nin başkanlığına da 

Cevdet Paşa getirildi. Cevdet Paşa, bir taraftan Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye 
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Nizamnâmesini kaleme alır ve divanın sağlam temeller üzerine kurulması için 

gayret gösterirken diğer taraftan divan üyelerinin bilgili ve dirayetli hukukçular 

arasından seçilmesi için çalıştı. Bir yandan da mezâlim mahkemelerinin de 

kurulabileceğini savundu. 

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye Nizamnâmesi, Hâkim Dokunulmazlığı umdesiyle de 

hukuk tarihimizde mühim bir merhale teşkil eder. Ahkâm-ı Adliyye Cemiyetinin 

iç nizamnâmesi ile de bu kurumu temyiz ve istinaf olmak üzere iki mahkeme 

halinde teşkilatlandırmış, daha sonraları bir de istida dairesi ekleyerek Osmanlı 

yargıtayının kuruluşunu tamamlamıştır. 

Mekteb-i Hukuk: Bu günkü hukuk fakültelerinin çekirdeği olan bu okul 1880’de, 

Cevdet Paşa’nın Adliye Nazırlığı zamanında kuruldu. İlk dersi Adliye Nazırı ve 

okulun öğretmenlerinden biri olarak Cevdet Paşa verdi.  Mekteb-i Hukuk, 

Darülfünun kurulduktan sonra onun bir fakültesi olarak faaliyetine devam etti.  

Hukuk sahasındaki eserleri: 

- Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye: 1855’de Osmanlı Medenî kanununun hazırlanması 

maksadıyla Metn-i Metîn isminde bir komisyon kurulmuş ve Cevdet Paşa bu 

komisyona aza seçilmişti. Ancak bu komisyon faaliyete devam ettirilememiş, bu 

gün elde bulunmayan “Kitâbü-l Büyû” yazıldıktan sonra kapanmıştı. İşte bu 

komisyondan 13 yıl sonra Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye Cemiyeti kuruldu. Bu 

cemiyetin eseri olan, bütün İslâm ülkelerinde İslâm Hukuku alanındaki ilk kanun 

olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin; sayısız taklidi ve şerhi yapılsa da, bu gün için 

de henüz daha iyisi değil, bir benzeri dahi yapılamamıştır.   

Osmanlı medenî kanunu mahiyetinde olan diyebileceğimiz Mecelle’nin Fransız 

medenî kanununu tercüme edip aynen almak isteyenlerin çokluğuna rağmen 

oluşturulabilmesi önemli bir başarıdır. İslâm tarihinde bir ilk olmakla da böyle 

bir şeyin mümkün olamayacağını iddia edenlere karşı kesin bir reddiyedir. 

Küllî kâidelerden başka, borçlar, eşya ve muhakeme usulüne dair 1851 

maddeden müteşekkil olan Mecelle’nin sistematiği ve dili tek kelimeyle 

mükemmeldir. 

Çok şerhleri yapılmış; Rumca, Arapça gibi Osmanlı halklarının lisanlarına, 

İngilizce ve Fransızcaya da tercüme edilmişti. Birçok ülkede yürürlüğü devam 

etmiş ve bazı Müslüman ülkelerin kendi medeni kanunlarına kaynak olmuştur. 

Halen kısmen Lübnan’da ve bilhassa Müslümanlar bakımından İsrail’de ve 

Filistin’de hâlâ tatbik edilmektedir. 



286 
 

Muhtevası itibarıyla Mecelle, İslâm hukuku üzerine bina edilmiş, ahvâl-i 

şahsiyye grubuna giren şahıs, aile ve miras hukukuna dâir hükümler hariç, bir 

medeni kanundur. 

Mecelle için, Ahmed Cevdet Paşa, şunları söyler:  

Avrupa kıt‘asında en ibtidâ tedvin olunan kanunnâme Roma 

kanunnâmesidir ki, şehr-i Kostantiniyye'de (İstanbul) bir cemiyet-i 

ilmiyye tarafından tertib ve tedvin olunmuş idi. Avrupa 

kanunnâmelerinin esâsıdır ve her tarafta meşhur ve muteberdir. Fakat 

Mecelle-i Ahkâm-i Adliyye'ye benzemez. Beynlerinde pek çok fark vardır 

Çünki o, beş-altı kanunşinas zâtın marifetiyle yapılmıştı. Bu ise, beş-altı 

fakih zâtın marifetiyle vaz'-ı ilahî olan (Allah tarafından konulan) şeriat-ı 

garrâdan ahz ve iltikat edilmiştir. Avrupa kanunşinaslarından olup bu 

kere Mecelle'yi mütâlâa ve Roma kanunnâmesiyle mukayese eden ve 

her ikisine dahi mücerred eser-i beşer nazarıyla bakan bir zât dedi ki: 

“Âlemde, cemiyyet-i ilmiyye vasıtasıyla iki defa kanun yapıldı. İkisi de 

İstanbul'da oldu. İkincisi, tertibi ve intizamı ve mesailinin hüsn-ü tensik 

ve irtibatı hasebiyle evvelkine çok müreccahtır ve fâikdir. Beynlerindeki 

fark dahi insanın o asırdan bu asra kadar âlem-i medeniyette kaç adım 

atmış olduğuna bir mikyastır.” 

İkmali 1869-1876 yılları arasında 7 sene süren ve 1926 yılına kadar 57 sene 

yürürlükte kalan bu dev eserin ortaya çıkması pek de kolay olmamıştır. 

Komisyonlar ve heyetler halinde birçok kişinin emeği geçmiş olmakla beraber, 

fikir olarak ortaya atılışından tamamlanmasına kadar bütün safhalarda Ahmet 

Cevdet Paşa ön plandadır. Paşa’nın bu eserin ortaya çıkışında gerek düşünce ve 

planlama safhasında, gerekse yazar ve musahhih olarak oynadığı rolün yanında 

diğerleri “figüran” seviyesinde kalmaktadır. Paşanın özellikle bu büyük 

mücadelede gösterdiği sebat ve direnç bu eserin var olmasını sağlayan en 

mühim faktördür. 

Böyle bir kanunun lüzumu hakkında önemli fikir ayrılıkları yoktu. Ancak şekli ve 

özellikle üzerine bina edileceği kaynak konusunda adeta bir savaş yaşanmıştı. 

Âli, Fuâd, Kabûlî Paşalar Fransız Medenî Kanunu'nun tercüme ve iktibas 

edilmesi için çalışırlarken, Şirvânîzâde Rüşdü ve Cevdet Paşalar da yerli, İslâmî 

esaslar, fıkıh hükümleri üzerine kurulmasından yana idiler. Bu safhayı Cevdet 

Paşa'dan dinleyelim:  
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...efkâr-ı vükelâ bu babta ikiye münkasim olmuştu. Bir kısmı ilm-i fıkhın 

muâmelât kısmından icâbât-ı zemâneye muvâfık olan mesâil-i şer'iyye 

cemolunarak ehl-i İslâm'a göre ahkâm-ı şer'iyye olup ve tebaa-i gayr-i 

müslimeye göre dahi kanun itibar olunmak üzere bir kitap te'lîf olunmak 

reyinde idiler. Hatta bâlada arzolunduğu üzere "Metn-i metîn" nâmıyle 

ilm-i fıkıhtan bir kitap te'lîfine başlanmış iken fi'le gelememiştir. Bu kere 

gene bu arzu tazelendi. Bu kulları ve hayli müddet Mâliye Nezaretinde 

ve bir müddet de Dâhiliye Nezaretinde bulunan Şirvânîzâde Rüşdü Paşa 

bu reyde idi. Diğer kısmı dahi Fransa Kanunnâmesini terceme ile 

mehâkim-i nizâmiyede düstûr-u'l-amel tutulması fikrinde idi. O zaman 

elçilerin Der-saâdetçe en nüfuzlusu Fransa elçisi Mösyö Bourée 

olduğundan Fransa kanunlarının mehâkim-i Devlet-i Aliyye'de ma'mûlün 

bir olması emelinde bulunmakla Fransız politikasına hâdim olanlar hep 

bu fikr-i sakîmde idiler. Ticaret Nâzırı Kabûlî Paşa ise bu fikirde musır 

olup hattâ mukaddemce Fransız Code Civil'ini Türkçeye terceme 

ettirerek Meclis-i Vükelâya tasdik ettirmeye çalışıyordu. Lâkin bizim 

muhâlefetimize mebnî icrây-ı garaze za feryâb olamıyordu. Bu hususun 

müzakeresi için havâss-ı vükelâdan mürekkeb akdolunan encümen-i 

mahsusta Fuad Paşa'nın îrâd eylediği nutuklar ve Şirvânîzâde ile taraf-ı 

çâkerîden dermeyan olunan deliller karin-i hayyiz-i kabul olarak kütüb-i 

fıkhıyyeden muâmelâta dâir icâbât-ı zemâneye muvâfık olan meseleleri 

cem ile "Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye" namıyla bir kitap yapılmak üzere 

riyâset-i âcizânem tahtında olarak fühûl-i fukahâdan mürekkep bir 

cemiyet-i ilmiyye teşkiline karar verildi 

Çalışmalar esnasında yaşanan güçlükler için de durum farklı değildi. Bunlardan 

“içerden” gelen birine yukarıda temas edilmişti. 

Bütün başarısına rağmen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye Cemiyeti 1888’de Mecelleyi 

tamamlayamadan kapatılır. Bunun sebebi olarak bir jurnalden söz edilmekte ise 

de, teyit edilememektedir. Senelerdir bütün kararlarını “mucibince amel oluna” 

diye onaylayıp yürürlüğe koyan bir padişahın böyle birden bire bir cemiyeti 

kapatıvermesi akla yakın gelmemektedir. Üstelik bu padişah abdestsiz yere 

basmayacak kadar dindar biriyse ve bütün ömrünü İslâm yolunda harcamışsa. 

Devrin iç ve dış dinamiklerine bakarak cemiyetin kapatılma sebepleri hakkında 

bir takım teoriler üretmek mümkün ise de, isbatı mümkün olmadıkça bunların 

hepsi “jurnal” teorisi gibi boşlukta kalmaya mahkûmdur. Mukaddime (Kavaid-i 

Külliye) ile beraber 17 Cilt tutan Mecelle’nin ciltler itibariyle yapısı şöyledir: 
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Cilt 

No 

 

Kitap adı 

 

Bab 
Sayısı 

 

Madde Sayısı 

Başlama-
Bitiş 

Sayfa No 

 Mukaddime (Kavaid-i 
Külliye) 

  1-100 

 1 Büyu 7 302 101-403 

 2 İcarat 8 208 404-611 

 3 Kefale 3 61 612-672 

 4 Havale 2 28 673-700 

 5 Rehin 4 61 701-761 

 6 Emane 3 71 762-832 

 7 Hibe 2 48 833-880 

 8 Gasb ve İtlaf 2 48 881-940 

 9 Hacr, İkrah, Şüfa 3 104 941-1044 

10 Şirketler 8 404 1045-1448 

11 Vekâle 3 82 1449-1530 

12 Sulh ve İbra 4 41 1531-1571 

13 İkrar 4 41 1572-1612 

14 Davâ 12 62 1613-1675 

15 Beyyinat ve Tahlif 4 108 1676-1783 

16 Kaza 4 68 1784-1851 
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Mukaddime makamındaki “kavâid-i külliye”, yani “külli kaideler” umumî hukuk 

prensipleridir. İslâm hukuku kaynaklarından böyle hukuk kaideleri çıkarılmanın 

usullerini bildiren bu bölüm, diğerleri gibi uygulanacak maddeler olarak değil, 

hâkimlere usul ve yorumlama yollarını göstermek maksadıyla tedvin edilmiştir. 

 Diğer Eserleri 

- Bazı nizamnameler 

- Düstur: Bütün kanunları bu isimle bir araya toplayıp derlemek fikrini ortaya 

atan ve bunu ilk gerçekleştiren Ahmed Cevdet Paşadır. Bu sistem bu gün de 

devam etmektedir.   

- Cerîde-i Mehâkim: Yeni kurulan nizâmiye mahkemeleri hâkimlerine ilâmları 

kaleme almada kolaylık olmak üzere çıkardığı, her dereceden mahkemeler için 

ilam örnekleri ihtiva eden mecmua.  

-Mecmûa-i Ahmed Cevdet: İslâm dinini kabul eden iki kişiye, bazı sorularının 

karşılığı olarak Cevdet Paşa tarafından yazılıp Bâb-ı Meşihatça gönderilen 

cevapları ve eski Şam müftüsü Mahmud Hamza Efendi ile dinî meselelere dair 

aralarında geçen yazışmaları ihtiva eder.  

- Mecmûa-i Âliye: Kızı Fatma Âliye Hanım'a okuttuğu hikmet, felsefe, ilm-i ruh, 

matematik, geometri, astronomi ve çeşitli İslâmî ilimlere dair dersleri bu eserde 

toplanmıştır. Tek nüshası İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'ndadır (bk. İA, III, 

122). 

Cevdet Paşa’nın ayrıca bazı eserlere yazdığı ta‘likatları da (bir kitabın açıklaması 

olarak kenarına veya ayrı bir eser olarak yazılan düşünceler, notlar) vardır 

- Tarif-ül İrtifa ve Risalet-tül Vefa: Bu iki kitap Bâyezid Camii içindeki Veliyüddin 

Efendi kütüphanesine hediye ettiği kitaplardandır. İkincisi kendi el yazısı ile 

hazırlanmış bir defter mahiyetinde olup, Yanya Valisi iken Ahkâm-ı Mecelle-i  

Adliyye cemiyetine gönderdiği mektuplardan oluşmaktadır. 

Kaynakça: 

Ahmed Cevdet Paşa - T. D. V. İslam Ansiklopedisi: Cilt: 7, S: 443-450; Yusuf 

Halaçoğlu – M. Âkif Aydın 

Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle – Prof. Dr. A. Şimşirgil, Prof. Dr. E. B. Ekinci; KTB 

Yayınları, 2008 

İslam Hukuk Tarihi  – Hayrettin Karaman  - İz Yayıncılık – 2011 
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XIX. uncu yüzyıl şair ve münşilerinden. XVII. nci yüzyılda yaşamış Kerküklü 

Abdürrazzak Nevres isimli şairden ayırt edilebilmesi için Osman Nevres’e 

“Nevres-i Cedid” de denmiştir. 

 

1820: Sakız adasında doğdu.  Bağdat ve Şam Valiliklerinde bulunmuş Laz Ali Rıza 

Paşanın maiyetinden Süleyman Efendi nezdinde bir süre yetiştirildikten sonra 

Paşaya takdim edildi ve onun himayesinde Farsça şiir ve inşa tahsili aldıktan 

sonra medrese tahsili gördü.  

1846: Ali Rıza Paşanın vefatı üzerine İstanbul’a gidip Hariciye Mektubî 

kaleminde çalışmaya başladı. Bu arada Askeri Mektepler nazırı Müşir 

Abdülkerim Nadir Paşa’nın maiyetine girdi. 

1848: Abdülkerim Paşa ile beraber Bağdat, Diyarbakır, Halep, Musul ve Kerkük’ü 

dolaştı. 

1852: Gene aynı sebeple Hicaz’a geçti. 

1858: Mütemayiz rütbesi ve Irak-Hicaz orduları muhasebeciliği vazifesiyle 

Bağdat’a döndü. 

1872: Kendisi İstanbul’a dönmeyi çok arzu etse de İkinci Ordu Muhasebeciliği 

vazifesiyle Şumnu’ya gönderildi.  Bağdat’ta iken adının karıştığı bir suiistimal 

sebebiyle azledildi ve bir buçuk yıl kadar Şumnu’da yaşadı 

1874: İstanbul hasreti ve suç isnadı yüzünden aklî dengesinde bozulmalar 

meydana geldiğinden İstanbul’da bir müddet tedavi gördü.  Nisan 1874’te 

Zaptiye Nezareti Mektupçuluğu’ vazifesine nasb edildi.  

1876: Bir müddet sonra hastalığı nüksedince evine çekildi. Bu yılın 6 Şubat 

tarihinde vefat etti. 

 

Sanatı ve Şahsiyeti: 

Mahfil Mecmuasının Zilkade 338 tarihli Cild: 5, 55.inci sayısında neşrolunan 

Muammer Efendi imzalı “Osman Nevres Efendi ve Âsârı” isimli makalede 

hulasaten şu bilgiler yer almaktadır: 

 

Nevres Efendi şair olmakla beraber âlim ve fazıl bir zâttır ve Divanında Arapça, 

Farsça ve Türkçe olmak üzere her üç dilden söylenilmiş yüksek şiirler vardır. 

 

Divanında yer alan Arapça şiirlerinden başka eserleri varsa da hastalığı sırasında 

tab’ edilemediği, Arapça kasidelerin mukaddimesinde bildiriliyor.  Farsça şiirleri 
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de çok mükemmel olup, bunu en çok yetiştiği muhite borçlu olsa gerektir. 

Fuzuli’nin memleketinde büyüyen bu yüksek tabiattaki şair Fuzulî kadar güzel 

Farsça şiirler söylemiştir. 

 

Osman Nevres Efendi, Divanını yazmamış olsaydı bile onun yalnız, 

 

Olur idi deheniñ sırrı rû-nümâ-yı vücûd 

Ademle mümkün olaydı ger iltifâ-yı vücûd 

 

matla’lı kasidesi, hazret-i Hüseyin için yazılmış, 

 

Demdir ey dil alayım destime levh ü kalemi 

Şûr-ı mâtem ile tecdîd edeyim köhne gamı 

 

bedî‘a-i garrâsını, bir de, 

 

Senden bilirim yok bana bir fâ’ide ey gül 

Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül 

Etsem de abesdir sitem-i hâra tahammül 

Gül yağını eller sürünüp çatlasa bülbül 

 

şarkısını ibda’ ediverseydi yine üstadın dehasını tasdik etmemek elden 

gelmezdi. 

 

Müessir-i ebyâtı arasında vak’a-i Kerbelâ pek hazin tasvir edilmiştir. O kadar 

canlı levhalar vücuda getirilmiştir ki sanatın rûhu temsilin inceliklerini süslüyor, 

okuyanları titretiyor, dinleyenleri ağlatıyor.  

 

Yaşadığı dönemde nesirle temayüz etmiş olsa da sonraları daha çok şairliğiyle 

ön plana çıkmıştır.  Nesri, Âkif ve Mustafa Reşid paşaların, nazmı ise Ali Rızâ 

Paşa’nın tesirindedir. Nesirde ananevi bir yol izlese de şiirlerinde şekil ve 

muhteva bakımından pek alışılmamış yenilikçi bir yol takip etmiştir. Döneminde 

kullanılan telgraf, vapur, Avrupa gibi kelimeleri divan şiiri mazmunları arasına 

sokmuştur. Hattâ çağının ilerisinde eserler vermiştir. Bunun delilleri yüz küsur 

yıllık yoldan gelip günümüze ulaşan güftelerdir: 

 



295 
 

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül 

Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül 

Etsem de abesdir sitem-i hâre tahammül 

Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 

 

~ ~ ~ 

 

Kar etmez ahım sen gülizare 

Onulmaz işler güzelim dilde bu yare 

Olsam da geçmem bin pare pare 

Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 

 

Koy aksın yaşım billahi silmem 

Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem  

Kessen de başım senden ayrılmam 

Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 

 

 

~ ~ ~ 

 

Zülfün görenlerin hep bahtı siyâh olurmuş 

Tek zülfünü göreydim bahtım siyâh olaydı 

Güçmüş vefâ yolunda Nevres murâda ermek 

Ey kâşi kûy-i yâre bir başka râh olaydı. 

  

~ ~ ~  

 

Zahm-dâr-ı hayretim dağımla yaram bağlarım 

Seyl-i sahrâ-yı cünûnum hem akar hem çağlarım 

Yanarım âteşlere hasretle sînem dağlarım 

Ağlarım ammâ niçün bilmem kiminçün ağlarım 

 

~ ~ ~  

 

İlk uzun manzumelerinin Ali Rızâ Paşa’ya hitaben söylediği kasideler olduğu, 

daha çok Fuzûlî’ den etkilendiği, Nevres-i Kadîm (Abdürrezzâk), Nedîm, Tarihçi 
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Râşid, Keçecizâde İzzet Molla gibi şairlerle Ali Rızâ, Mûsâ Kâzım ve Ziyâ Paşa gibi 

çağdaşlarına nazîreler yazdığı bilinmektedir. Arapça ve Farsça şiir yazmıştır. Ziyâ 

Paşa ve Muallim Nâci gibi şairler tarafından takdir edilen şiirleri bilhassa Irak 

Türkleri arasında şöhret kazanmış, bestelenen na‘tları tekkelerde icra edilmiştir.  

 

Eserleri:  

 

1. Divan. (İstanbul 1257, 1290)  

2. Destâr-ı Hayâl (1289)  

3. Eser-i Nâdir Mecmûâtü’t-tarab alâ lisâni’l-edeb.  

4. Mersiye (1290)  

5. Sa‘dî-i Şîrâzî’nin hayat hikâyesinin de yer aldığı Gülistân tercümesi  

6. Külbe-i Ahzân  

 

4 no.lu eser Divan’ın 1290 baskısında yer almakta, son iki eser mustakil neşriyat 

olarak elde bulunmamaktadır. 

 

 

Şiirlerinden seçmeler: 

 

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül 

Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül 

Etsem de abesdir sitem-i hâre tahammül 

Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 

 

Ellerle o zevk etdi ben âteşlere yandım 

Çektim o kadar cevr ü cefâsın ki usandım 

Derlerdi kabûl etmez idim, şimdi inandım: 

Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül! 

 

Senden güzelim çare bana kat’-ı emeldir 

Etsen dahi ülfet diyemem ellerle haleldir 

Ağyâr ile gezsen de gücenmem ki meseldir: 

Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 

 

Gördüm açılırken bu seher goncayı hâre 
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Sordum n’ola bu cevr ü cefâ bülbül-i zâre 

Bir âh çekip hasret ile dedi ne çâre: 

Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 

 

Bîgâne-edadır bilir ol âfeti herkes 

Ümmîd-i visâl eyleme andan emelin kes 

Beyhûde yere âh u figân eyleme Nevres 

Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül  

~ ~ ~ 

Kar etmez ahım sen gülizare 

Onulmaz işler güzelim dilde bu yare 

Olsam da geçmem bin pare pare 

Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 

 

Koy aksın yaşım billahi silmem 

Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem  

Kessen de başım senden ayrılmam 

Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 

 

Avare bülbül memendi bülbül 

İnler senin'çin güzelim ruz -i şeb ey gül 

N'ettinse naçar ettim tahammül 

Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 

 

Çekmez bu derdi efendim herkes 

İster kabul et güzelim ister başım kes 

Gurbet ellerde kalmışım bikes 

Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 

 

Vur beni akmaz billahi kanım 

Mecnun'a döndüm güzelim yok mu imanın 

Sabra mecalim varsa da varım 

Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 

~ ~ ~  

Sînemde ger müessir bir dûd-ı âh olaydı 

Ruhsârıñı yakardım ger gökde mâh olaydı 
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Evvel senin elinden şekvâya ben giderdim 

Âlemde âşıkâna bir dâd-hâh olaydı 

 

Zülfün görenlerin hep bahtı siyâh olurmuş 

Tek zülfünü göreydim bahtım siyâh olaydı 

  

Olmazdı kalb-i mahzûn tâ böyle zâr u mecnûn 

Çeşmiñ kılaydı efsûn zülfüñ penâh olaydı 

  

El çekdim ey vefâsız vaslın temettu‘undan 

Rûyıña bâri bende tâb-ı nigâh olaydı 

  

Kasd eylemek rakîbe kûyunda pek günehmiş 

Ben hasmım öldüreydim koy bir günah olaydı 

  

Hattın Habeş kuluyla alsaydı Fas diyârın 

Zülfün sevâd-ı Çîne tek pâdişâh olaydı 

  

Ömrüm içinde senden ger bir vefâ göreydim 

Râzı idim gâmıñla ömrüm tebâh olaydı 

  

Güçmüş murâda ermek Nevres vefâ yolunda 

Ey kâş kûy-ı yâre bir başka râh olaydı 

 

 

 


