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Editörden  

Esersiz Sanatçılar 

 

Merhaba, 

Babıâli, merhum Üstat Necip Fazıl’ın otobiyografisidir, malum.  

Birçok yönden üzerinde durmaya, hatta tekrar okumaya değer tarafı vardır. 

“Bir döneme ışık tutmak” gibi klişelere başvurmadan, edebiyat çevrelerinde 

hayatın nasıl olduğuna dair önemli bir kayıt olduğunu baştan zikretmek gerekir. Nedense onu 

okuyanların çoğunluğu Necip Fazıl’ın dönüşüm hikâyesi çerçevesinde algılamıştı. Hatta ilk yayınlandığı 

yıllarda “bâtılın tasviri saf dimağları idlâl eder” diyenler tarafından eleştirilmişti. O eksen üzerinde bir 

hayli tartışılmış olması da üzerinde durulması gereken yönlerinden biridir. Üstadın son dönem yazdığı 

raporları da dahi kendini savunma zorunda kalmış olması bir başka yönüdür. Mesela Babıâli’de 

yazılanların ne kadar gerçekle örtüştüğü hiç konuşulmamıştır. Kitapta bahsi geçenlerden birinin 

(Fikret Adil) “Asmalımescit 74” adındaki anı kitabında, Babıâli ile aynı dönem, aynı insanlar, aynı 

olaylar başka birisi tarafından anlatılmaktaydı. Babıâli’ye “acaba ne kadarı gerçeği tam olarak 

yansıtıyor” açısından bakmanın kayda değer olduğunu göstermekteydi. Bütün bunlar bir tarafa, 

edebiyat çevrelerinin, kadın, içki, kumar, eğlence ile kuşatılmış ve kendilerince “bohem” adı verilmiş 

yaşam tarzları birçok saf dimağı idlâl ettiği meselesi de bir diğer tarafa koyulmalıydı.  

“Bohem” Çingene’ce yaşamak anlamında türetilmiş bir sözcük ise, sanat ve şöhretin toplumun genel 

geçer kurallarından bağımsız yaşamaya imkân tanıyor olmasından başka ne gibi bir sonuca yol 

açabilirdi ki? Ve hemen ardından şu soru gelmeli, böyle bir şeyi kim istemez ki? 

Oysa Babıâli’nin zihinde en çok etki eden baskın fikri “bütün bu bohem yaşayışa rağmen her biri 

ortaya bir eser koyabilmek için ölümüne çalışıyordu” şeklindeydi.  

Ortada garip bir fasit daire var.  

Sanatçıların hayat hikâyelerinde sanata özendiren taraf onların eserleri değil de yaşam tarzları oluyor. 

Onlarca yıldan beri şöyle ortalığı allak bullak edecek, bütün dünyada bir rüzgâr estirecek, işte bu, boş- 

beleş şeylerle avunmuş durmuşuz, uzaktan sesi hoş gelen davul gibi kuru gürültüleri baş tacı etmişiz, 

bak işte aslı gelince taklitleri kaçacak delik arayacak dedirtecek bir sanat eserinin hasretini 

çekmekteyiz. Toplumun büyük bir kesimi bu hasretten bıkmış da umudunu tamamen kesmiş, sanat 

mı, hadi oradan diyerek bıyık altından gülme derekesine düşmüş durumda. Bu durumun en baskın 

sebebi, sanata değil de sanatçı olmaya duyulan taleptir. Sanatçı olmak kolaydır, güzeldir, iyidir, bir 

kere şu veya bu şekilde şöhreti yakalayıp sanatçı unvanını elde edebilirsen, gerisi gel keyfim geldir. 

Bütün kurallardan azade, bütün eleştirilerden masun, dokunulmaz, ulaşılmaz, erişilmez bir konuma 

yükseliverirsin. Bu pâye de Allah için çok dağıtılır. Devlet bile işi gücü bırakmış kendine sanatçı tespit 

eder adına bir de “devlet sanatçısı” rütbesi ilave eder, kîse-i hümayundan beslemektedir.  

Peki, sanat eseri nerde? 

Hani, dünya çapında resim, müzik, heykel, roman, şiir veya bir başkası?  

Sanatçı kederden mi beslenir alkıştan mı?  

Şakşak ile beslenenler kadar şakşakçılıktan beslenenler var oldukça sanat eseri hasretini çekmeye 

berdevamız.  

* 
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Bahçe 
 
Kuru taş duvarları komşulara bitişik  
Avludan bile küçük kup kuru bir bahçe 
Sundurma yok gök açık kapı yok sade eşik 
Ne pir-i muganı var ne saki ne muğbeçe  
 
Burda iki mevsim var ya çok soğuk ya sıcak 
Ne yastık ne yorgan var ne yumuşak bir kucak 
Ne bulut geçer burdan yağmurlar yağdıracak  
Ne de güneş doğar ki bitsin karanlık gece 
 
Geleni gideni yok ne misafir ne yolcu 
Sade duvar dibinde karanlık bir kör kuyu 
Bekleme artık yeter rahatlatan uykuyu 
Bekle şu kara talih atsın yüzünden peçe 

 
Artunç İskender 
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Mesnevi’den 
Hintli Hintçe, Sintli Sintçe, Çoban Çobanca, Musa Musaca 

 
Hazreti Musa bir gün dua eden bir çobana rastladı. Çoban ellerini açmış 
Allah’a yalvarıyordu. Hazreti Musa kulak verince bir de ne görsün, çobanın her 
bir cümlesi saçma, sapan, olmayacak, söylenmeyecek sözler.  
 

"Ey Huda! Ey ilah!" diyor ve şöyle devam ediyordu 
""Neredesin sen, seni görsem, sana kulluk eylesem" 

"Saçlarını tarasam bir güzel, çarığını dikiversem" 
"Daima hizmetinde bulunsam, çamaşırlarını yıkasam" 
"Sabah akşam sütünü getirsem yemeğini hazırlasam" 

"Ayaklarını ovsam, ellerini öpsem" 
"Akşam uykun gelince yatağını sersem" 

"Bütün koyunlarım ve keçilerim sana fedadır" 
"Ha!" "Hu!" diye bağrışım zikrimdir, sanadır" 

 
Hazreti Musa çobanın söylediklerini dinleyince kulaklarına inanamadı. Emin olmak için sordu; 
 

"Ey Çoban! Bu sözler kime" dedi 
Çobanın cevabı şuydu "Bizi yoktan var eden için" 

"Bu yeri bu göğü yaratıp veren için" 
 
Hazreti Musa artık emin olunca, Çobana başladı anlatmaya. “Sen ne gafil adammışsın behey şaşkın, 
böyle dua mı olur, Cenabı Hakk’a böyle hitap mı edilir? Söylediğin şeylerin hepsi baştan aşağıya hata, 
yanlış ve abes” dedi. “Kapat o ağzını, Müslüman olmadan dinden çıkıp kâfir oldun, ağzından çıkanı 
kulağın duyuyor mu senin” diyerek azarladı. Sonra da her bir sözünü açıkladı.   
“Çarık gibi, ayakkabı gibi şeyler sana gerektir, böyle şeylerden o münezzehtir. Çünkü öyle yüce öyle 
muallâdır ki böyle sözler ona karşı küstahlık olur. Kalbin kararır, kömüre döner de onun nuru bir daha 
parlamaz orada, sakın, sakın ola ki böyle saçma böyle küstahça sözlere bir daha yönelme” dedi. O 
hizmete de muhtaç değildir, süt içip beslenmeye büyümeye de, böyle ancak amcaya dayıya seslenilir. 
Kullar için söylenen şeyler ona söylenmez, çünkü layık ve uygun olmaz. "Hasta oldum gelmedin"  
şeklinde bir kutsi olacaktı diye itiraz edecek olursan, o söz bir remizdir. "Yoksullara duyulan sevginin 
remzi"dir. Keza "Benimle Görür benle işitir"  kutsi hadisi de böyledir. "El gibi ayak gibi uzuvlar bize 
göredir belki övgüdür" / "Fakat Hakka böyle bir hitap uygun değildir" 
Hazreti Musa’nın bu uyarıcı sözleri üzerine Çoban; 
  

"Ey Musa!" dedi "Sen ağzımı bağladın" 
"Ansızın gelen pişmanlıkla canımı yaktın" 

 

Dedi ve “Ah u zar ederek gömleğini yırttı” sonra “Ağlayıp inleyerek çöllere düştü”  
Çoban gittikten sonra Hazreti Musa’ya Cenabı Hak’tan vahiy nazil oldu. "Bir kulumuzu bizden eyledin 
cüda" dedi. Bir kulumuzdan ayırdın bizi.  
 

"Kavuşturmaktan başka Senden istenen neydi?" 
"Bu hicrana yol açmanın nedir sebebi?" 
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"Gücün yettikçe ayrılık cihetine gitme sakın" 
"Ayrılıktır en nahoş şey indinde Hakkın" 

Kavuşturmaktan başka Senden istenen neydi?" 
"Bu hicrana yol açmanın nedir sebebi?" 

"Gücün yettikçe ayrılık cihetine gitme sakın" 
"Ayrılıktır en nahoş şey indinde Hakkın" 

 
Neden böyle diyecek olursan; Çünkü Cenabı Hak her bir kuluna kendine has bir özellik bahşetmiştir. 
Onun yarattığı her karakterin içinde en az bir güzellik mutlaka vardır. Bunlar da birbirinden farklıdır. 
Bazılarının methedişi diğer bazılarına göre yergi gibi gelebilir. Çünkü birine şeker tadında olan diğeri 
için zehirdir. İşte bu yüzden Cenabı Hak Hazreti Musa’ya şöyle buyurur; 
 

"Kim nasıl vasf ederse etsin ister ulvi ister süfli" 
"Yüceler yücesi zatım her zikirden müstağni 

"Emirlerimde bana gelecek bir fayda yok" 
"Her biri kullarıma ihsan ve cömertlik" 

"Hintlinin methi ve zikri Hint sözcükleriyle" 
"Sintlinin övgüsü de keza kendi dilince" 

"Onların tespihleri banadır, beni anarlar" 
"Ama o tespihle kendileri arınacaklar" 

"Sanma ki baktığımız dildir veya kaaldir" 
"Baktığımız sadece kalptir ve de hâldir" 

"Söze huşu olsa da olmasa da bakmayız" 
"Ancak kalpte huşu var mı ona bakarız" 

"Çünkü kalp cevherdir söz ise araz" 
"Asıl maksat cevherdir, değildir araz" 

 
Şuara/88: 
 
"O Gün ki, ne malın mülkün, ne de çoluk çocuğun bir yararı olmayacaktır; yalnızca Allah'ın 
huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple çıkanlar (kurtulacaktır)!" 
 

Mehmed Said Karaçorlu 
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Medeniyetin Terekesi 

 
Her medeniyet çökerken büyük miraslar bırakırmış. Bunun en çarpıcı örneği Elmalılı 

Hamdi merhum‟un Hak Dini Kur’an Dili isimli muhteşem tefsiri olsa gerektir. Osmanlı‟nın 

bıraktığı tek miras bu değil elbette. Konuyu kültürle sınırlayıp mimari eserler gibi maddi 

zenginlikleri dışarıda bıraksak da bu değil. Hadi daha da daraltıp edebiyat alanına 

bakalım. Tek örnek olmayan Elmalılı tefsiri gene birinciliği bırakmayacaktır. Çünkü tefsir 

alanındaki tartışılmaz kalitesinin ötesinde ifade kudreti, akıcılık ve belagat hususiyetleriyle 

bu kitap gene bir şaheserdir. Kitabın mukaddimesinin başındaki 

ilahi ! hamdini sözüme sertac ettim, 

zikrini kalbime mi'rac ettim, 

kitabını kendime minhac ettim 

mısraları onun bu dil hakimiyetini gösterecek kuvvettedir. 

Tahkiye -  ifade kudreti, selaset (akıcılık) ve özellikle belagat konuları çoğumuzun yalnız 

ilgi değil, bilgi alanının da dışında kaldı ne yazık ki. Cilalı imaj devrinde böyle eskimiş 

kavramlara yer yok nasıl olsa. Esasen “okuma” fiili günlük hayatımızdan çıkmış gitmişse 

kendisiyle ilgili her şeyi de beraberinde götürmüş demek değil midir ? 

Neyse ki her şeyimizi kaybetsek de ümidimizi kaybetmeye hakkımız yok. Medeniyeti 

medeniyet yapan kültür, kültürü kültür yapan da kalitedir. Öyleyse okuyan, dinleyen, 

anlayan ve kabul edenlerin sayısına, diğerlerine oranlarına falan bakmadan biz 

bildiklerimizi anlatmaya, bulduklarımız aktarmaya çalışalım ki geleceğimiz için ümidimiz 

olsun. 

Erbabı bilir, eser bırakan son asır Osmanlı münevverlerinin hemen hepsinde okuyanları 

hayretlere düşüren, adeta aciz bırakan bir ifade kudreti, anlatması bir hayli müşkül bir 

çekicilik vardır. Bu özellik, asıl mesleği muharrirlik, yani yazarlık olmayan her meslekten 

kalem erbabı için de geçerlidir. Ahenk dergisi Osmanlının son asrına ait yazılı kültür 

ürünlerini gün ışığına çıkarmaya özel önem atfediyor. Bu eserlerde bu özellikleri 

farketmek mümkün; tadına varmak içinse aslından okumak lazım. Sadeleştirme denilen 

illet, anlaşılmayı kolaylaştırırken özellikleri ve güzellikleri imha ediyor çünkü.  

Aslını bulup okuma imkânlarının gittikçe daraldığı, ancak yabancı kaynaklarda bulunabilen 

böyle eserleri yazanlardan bir kaçını, gene haklarında bulabildiğimiz bilgi kırıntılarıyla 

aktarmaya çalışacağız.  
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I – Ahmed Refik ( Altınay ) 
 

 

 

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. 

Tarihce-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. 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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. 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

  

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) 
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Sahâif-i Muzafferiyât-ı Osmaniye (1909) 

Tarihte Osmanlı Neferi (1915) 

İki Komite İki Kıtâl (1919),  

Kafkas Yollarında - Hatıralar ve Tahassüsler (1919). 

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 

 

M. Cahid Hocaoğlu 
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Sorarlar 
 
Tövbe kapın açık da tam nedamet sorarlar 
Temizlenmiş kalp ile samimiyet sorarlar 
 
Zannetme ki geçersin üç beş süslü cümleyle 
Orda kuru lâf geçmez müktesebat sorarlar 
 
Bir post bir dost derim de geçirirler belleme 
Post'a tapu dostuna da hüviyet sorarlar 
 
Ateşe yandım deme daha alev görmeden 
Yanık taban yanık ten yanık kisvet sorarlar 
 
Dergâha uğramadan pîr'den himmet bekleme 
Karşılıksız nimet yok orda hizmet sorarlar 
 
Yaptım ettim çalıştım düzgün odun taşıdım 
Diye yüksekten atma halis niyet sorarlar 
 
Emir ve yasaklara akıl süzgeci koyma 
Kayıtsız ve de şartsız teslimiyet sorarlar 
 
Geçemezsin bu ağır böyle hantal gövdeyle 
İçi oyulmuş kemik hem de kanat sorarlar 
 
Uluorta anlatma her şeyi böyle Nuri 
Sonra senden de kürsü ve cemaat sorarlar 
 

B. Nuri Demircan 
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Emanetler ve İhanetler 
 

Dertli: Dur yolcu ! 

Galesiz :??? ... 

D: bilmeden gelip bastığın... 

G: ... 

D: Bu toprak... 

G: ... 

D: Hocam, burda mısın? 

G: Görmüyor musun? 

D: Görmesine görüyorum da ... 

G: Eeee? 

D: Sesini de duysaydık ... 

G: Seninkini duyuyoruz ya !  

D: Katılmanı bekliyordum  

G: İçimden gelmedi Dertli  

D: Ne yani, bu şiiri sevmiyor musun? 

G: Bu vatanın evlâdı olup da bu şiiri sevmeyen 
olabilir mi Dertli? 

D: Öyleyse mesele nedir? 

G: Bu şiirde takılıp kaldığım bir yer var 

D: Neresi? 

G: Tam senin bıraktığın yer 

D: Yani bir devrin battığı yerdir mi? 

G: Evet Dertli, tam orası 

D: Bundan takılacak ne var ki sayın hocam 

G: Herkese göre olmayabilir, ama ben 
takılıyorum işte 

D: Anlat da biz de takılalım bari 

G: Anlatayım ama takılmayı garanti edemem 

D: Olsun, gene de anlat, merak ettim 

G: Şair hangi devirden bahsediyor, 
anlamıyorum 

D: Aşkolsun hocam, bunun anlamayacak nesi 
var? 

G: Öyleyse sıra sende, anlat da ben de 
rahatlayayım bari 

D: İşgal devrinden bahsediyor işte 

G: Emim misin? 

D: Niye emin olmayım ki? 

G: Bir kere işgal bir devir mi, bir dönem midir? 

D: Ne farkeder ki hocam, ha devir, ha dönem 

G: TDK da senin gibi düşünüyor 

D: Nasıl yani? 

G: Devir için dönem, dönem için devir demiş 

D: Gördün mü bak; demek ki bu iki kelimenin 
biri birinin yerine kullanılmasında bir mahzur 
yokmuş 

G: Aradaki farkı görmezsen öyle 

D: Nasıl bir fark var ki arada? 

G: Devir daha uzun, dönem daha kısa bir 
zaman dilimi için kullanılır gibime geliyor 

D: Ama emin değilsin anlaşılan 

G: Doğrusunu istersen değilim 

D: "Devir" devretmek, "dönem" dönmekle ilgili 
olsa gerek 

G: Bunu dönem kelimesini icad edenlere 
sormak lâzım 

D: Bence lüzum yok hocam, kurum uzmanları 
bu kelimeyi anlam benzerliği üzerinden icad 
etmiş olmalılar; demek ki bu iki kelime eş 
anlamlıdır 

G: TDK’yi güvenilir bir kurum sayarsan öyle 

D: Varsa bile takılıp kalınacak bir ayrıntı 
değildir aradaki fark derim 

G: Orası öyle ama ... 

D: Eee, "ama" sı ne? 

G: İşgal bitmiş midir, batmış mıdır? 

D: ... Galiba takıntını anladım 

G: Ama sen takılmadın anlaşılan 

D: Kusura bakma ama hocam, bu biraz ... şey 
bir tavır 

G: Ney, paranoyak mı? 

D: Öyle değilse bile evhamlı diyelim 

G: Güzel, takıntımın sana bulaşmadığına 
sevindim. Şimdi anlat bakalım söze bu şiirle 
girmenin sebebi nedir? Yoksa elindeki kitap 
mı?  

D: Tam isabet hocam, buyur bir göz at istersen 

G: Vay ! Doğrusu bundan haberim yoktu ! 

D: Neyden? 

G: "Bir Yolcuya" şairinin böyle bir kitabının 
varlığından 

D: Varmış işte 
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G: "mış" dediğine göre senin de haberin yoktu 
demek 

D: doğrudur hocam 

G: Peki, nasıl buldun; sahaf işine benzemiyor? 

D: Bunu nasıl anladın hocam? 

G: Dikkat etmedin mi, cildi çok yeni? 

D: Dikkat ne demek, bilmez miyim? 

G: Yoksa sen mi yaptın? 

D: Âcizane... 

G: Helal olsun Dertli, ben görmeyeli işi epey 
ilerletmişin 

D: Dostlar sağ olsun, unutmama izin 
vermiyorlar 

G: Sen de her seferinde sanatı biraz daha 
ilerletiyorsun 

D: Teveccühünüz hocam 

G: Yani bu kitap sana tamire mi geldi? 

D: Aynen öyle 

G: Bari ciltlemeden bir kopyasını alsaydın 

D: Düşünmedim değil 

G: Eee? 

D: i-net sahaflarında mebzul miktarda var 

G: Taranmışı yok mu? 

D: Maalesef bulamadım  

G: Eee, ne yaptın sonra? 

D: i-net yoluyla bir tane satın aldım 

G: Kredi kartın olduğunu bilmiyordum? 

D: Doğru, ama dostlarımın var 

G: Bir aferin de buna; Allah dostlarınla 
muhabbetini daim etsin 

D: Allah razı olsun hocam; nasıl buldun kitabı? 

G: "İzahlı Divan Şiiri Ansiklopedisi, Necmettin 
Halil Onan"; doğrusu hayret 

D: Hâlâ "niye haberim yok?" noktasında mısın? 

G: Olmayım mı? 

D: Bence olma. Bu senin kitaba yoğunlaşmanı 
engeller 

G: Doğru. Ayrıca "sen de kimsin" desene ! 

D: Estağfirullah, der miyim? 

G: De, de; yanlış değil 

D: Baskıyı nasıl buldun? 

G: 1940'da basıldığına göre bu kitap bizlerden 
yaşlı. Kuşe kâğıt, temiz dizgi, temiz sayfa 

düzeni. Bakanlık yayını ve baskısı. Günün 
şartlarına göre mükemmel. Aslında bu kitabın 
antika değeri de olmalı. 

D: Orası öyle de, benimkini seçerken mühim 
bir hata yapmışım. 

G: Nasıl bir hata? 

D: 1940 ve 46 baskıları vardı; daha yeni, 
redakte falan edilmiştir, düzeltmeler, ilâveler 
falan olmuştur diye yenisini seçtim 

G: Seçimin mantıklı 

D: Orası öyle de, maalesef hem farksız, hem de 
saman kâğıt çıktı 

G: Buna üzüldüm; "hep önemli olan 
muhtevadır" deriz ama "kabuk" yâni maddi 
özelliklerin önemi böyle karşılaştıracak iki 
numune olunca kendini gösteriyor, değil mi? 

D: Kesin doğru hocam; sen de almayı 
düşünürsen belki bu ayrıntıya dikkat edersin 
diye anlattım 

G: Niye alayım ki, sende var ya 

D: Hayret ! 

G: Neye? 

D: Bir kitabı beğenesin de almayı 
düşünmeyesin? 

G: Haberin yok mu? 

D: Neyden? 

G: Çöp-evimde sadeleştirme harekâtı başladı 

D: Gerçekten mi? 

G: Evet gerçekten 

D: Eee, bunun kitap almakla ne ilgisi var? 

G: Bir yandan sadeleştir, bir yandan mevcudu 
büyüt; reva mıdır? 

D: Niye olmasın, yeni aldıklarını gidenlerden 
kalan yerlere yerleştirirsin 

G: Zaten sadeleştirmenin bir sebebi de buydu 

D: Yenilere yer açmak mı? 

G: Olamaz mı? 

D: Bu işte bir terslik, daha doğrusu bir fasit 
daire kokusu var ama; fazla deşelemeyim, 
neticede karar senin 

G: Muhtevaya geçelim mi? 

D: Elbette 

G: Başla o zaman 

D: Bence Necmeddin Halil merhum gayet 
güzel ve faydalı bir iş yapmış 



Ahenk Dergisi 42                                                                                                                                                                                                         Ocak 2015  

17 

 

G: Meselâ? 

D: Edebiyatımızın "Divan" diye adlandırılan 
safhasından güzel seçimler yapmış.  

G: Evet 

D: Şiirlerin hep tamamını almaya kendini 
zorlamamış, gerektiği kadarını almış 

G: Evet, bu da güzel bir tercih 

D: Metni yazarken orijinalin ses özelliklerini 
korumak için bütün imkânları kullanmış 

G: Meselâ? 

D: Memdud, yâni aslı uzun heceler; imâle, yani 
aslı kısa fakat vezin gereği uzun okunması 
gereken yerler; bunun tersi, zihaf, yani aslı 
uzun olduğu halde kısa okunması gereken 
yerler; emsal kitaplarda pek de 
önemsenmeyen ama aruz için önemli olan 
vasl'lar, yâni bir kelimenin son hecesinin 
sonraki kelimeye eklenerek okunması gereken 
yerler ... 

G: Bunları hep özel işaretlerle belirtmiş, değil 
mi? 

D: Evet. Ayrıca izafet ve terkib eklerinin 
yazımına itina göstermiş 

G: Başka? 

D: Arapca'nın bize en zor gelen yerlerinden 
olan hemze ve ayn seslerinin üst kesme 
(apostrof) ile gösterilmesi 

G: Daha başka? 

D: Bizdeki "ve" bağlacına tekabül eden, daha 
doğrusu aslı olan "ü" edatının yazım 
özelliklerine de itina göstermiş 

G: Aruz alanında? 

D: Her şiirin aruz kalıbını şiirin sonunda işaretle 
ve tef'ile usulüyle vermiş 

G: "İzah" kısımlarında ne var ne yok? 

D: Öncelikte her yerde bulunamayacak, aruzun 
incelikleri diyebileceğimiz önemli bilgiler var; 
meselâ bir buçuk, yani bir uzun ve bir kısa 
hece ağırlığındaki heceler 

G: Desene bu kitabı biraz okuyan artık aruz 
vezninde şiir yazmaya başlayabilir 

D: Öyle yağma yok hocam, senin de bildiğin 
gibi 

G: Öyleyse an azından aruzu söker 

D: Bu olabilir. Ama gene senin de bildiğin gibi 
isteyen herkes aruzu söker; bu kitapla veya 

başka kaynaklarla. Yeter ki azim olsun. Aruz 
öyle gözlerde büyütüldüğü kadar müşkül bir 
konu değil ki. 

G: Kesin haklısın Dertli. "İzah" kısımlarında 
başka neler var? 

D: Şiirler beyit beyit bu günün, daha doğrusu 
1940'ların Türkçesine çevrilmiş 

G: Buraya bir mim koyup sonra dönelim 
inşallah; başka neler var izah'da? 

D: Kitabın sonundaki lugatce'den ayrı, şiirde 
kullanılan terkiblerin (tamlamaların) 
anlamlarını izah bölümünde vermiş. 
Terkiblerin ıstılaha dönüştüğü yerleri 
vurgulamış. Şiirde anlam genişlemesine 
uğrayan, yani asıl anlamından farklı anlamda 
kullanılan kelimelere, dilden dile geçerken 
mânâ değişikliğine uğrayan "endişe" gibi 
kelimelerin oradaki anlamına dikkat çekmiş. 

G: Güzel; sadece kelimelerin tek tek lügat 
anlamlarına bakmak her zaman kâfi 
olamayacağına göre ...   

D: Mecaz, istiare, Hüsnü talil, leffü neşr, 
tenasüb, tevriye, iham, mübalağa ve tecahül-i 
ârif gibi edebi sanatlar denilen ifade 
özelliklerini belirtmiş ve açıklamış. 

G: Bu da güzel.  

D: Yeri geldikçe şiirde geçen bazı kelimelerin 
tarihî kaynaklarına bile iniyor. Meselâ Erdşir 
için İran tarihinden ek bilgi getirmiş. 

G: Bizi duyan kitabın reklamını yapıyoruz 
sanacak; menfi yönleri, noktaları yok mu? 

D: Var hocam var, meselâ "Tanrı" kelimesini 
çok kullanmış; bu kelimeyi görünce 
geriliyorum, metnin ötesine gidesim gelmiyor 

G: Al benden de o kadar. Başka? 

D: Bir de benzer etki yapan Arapca ve Farsca 
kelimeler anlamında Yabancı kelimeler ifadesi 

G: Mutabıkız; daha başka? 

D: Anlaşılmaya direnen yerler var; meselâ 
Fuzuli'nin malûm külbe-i ahzan terkibinin 
anlamını Hüzünler kulübesi şeklinde verirken, 
beytin açıklamasında zavallı kulübe şeklinde 
çevirmiş. 

G: Daha başka? 

D: Önsözdeki bazı ifadelerden doğrusu rahatsız 
oldum hocam 

G: Meselâ? 
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D: Edebiyatımız üzerinde Arap ve İran 
edebiyatlarının tesirleri olduğundan 
bahsettikten sonra fakat ile başlayan bir iki 
cümle ile adeta kendi edebiyatımızla 
ilgilenmeyi gerekçelendirmeye çalışıyor. Yani 
başka dil ve edebiyatlardan etkilenmiş 
olmanın affedilmez bir kusur, kaldırıp atmak 
için önemli bir sebep olduğunu iddia eder gibi 
bir hâli var.  

G: Güzel tesbit etmişsin, sonra? 

D: "Divan" denilen safhaya ait edebiyat 
ürünlerimizin mühim bir kısmının kıymetsiz ve 
kıymetten düşmüş şeyler olduğunu; ancak 
Fuzulî ve Nedim gibi kıymetlerin de var 
olunduğunu iddia ediyor. 

G: Yani bu ikisi dışındakileri kaldırıp atmak mı 
gerekiyormuş? 

D: Açıkca atmaktan bahsetmiyor, kendisi de 
kitabına almaktan geri durmamış ama 
söylediği bu hocam 

G: Gene de bütün bu menfi noktalar kitabı 
bütünüyle reddetmeyi gerektirmez değil mi? 

D: Elbette öyledir hocam. Kaldı ki yazarı 
suçlamak veya reddetmek yerine bu tavra yol 
açan zorlayıcı sebeplerden bile bahsedebiliriz.  

G: Peki burası da mimlenmiş ikinci noktamız 
olsun 

D: Önsözde bir paragraf var ki aynen 
tekrarlamak istiyorum hocam 

G: Buyur Dertli 

D:Bir nazmın güzelliği, ancak kendi muayyen 
nizamı içindeki ifade ediliş tarzıyle; kelimelerin, 
mısraın söylenişi içinde aldıkları yere, mânâya 
ve ahenge göre anlaşılıp duyulur. Bu 
bakımdan, bir nazmı nesre çevirerek anlamağa 
çalışmak asıl güzelliğini bulmak demek 
değildir. Onun için kelimelere, terkiplere ve 
nazım tekniğine dair verilen izahattan sonra 
metni asıl şekliyle ve ahengiyle okumalı, onu 
bu ahenk içindeki mânâsıyle tatmağa 
çalışmalıdır. Bir mısraı teşkil eden unsurlar, 
nazmın bünyesi içinde, ışık vurmuş sular ve 
billûrlar gibi, türlü renkler alır ve okuyan, 
hassasiyetiyle muhayyilesinin genişlik ve 
derinliğine göre, bu renklerden birini veya 
birkaçını görebilir. 

G: Çok güzel. Bunu ancak bir şair böyle güzel 
anlatabilirdi. 

D: Hocam, kerahet vakti yaklaştı; daha sonra 
devam etmek üzere ara versek nasıl olur? 

G: Muvafıktır, maasselam Dertli 

D: Fi-emanillah hocam 

 

Bahri Akçoral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ahenk Dergisi 42                                                                                                                                                                                                         Ocak 2015  

19 

 

 

 İbadetin Hayırlısı 
 
 
İnsafsız bir padişah bir ibadet ehline: 
"Hangi ibadet daha hayırlı, âbid söyle" 
 
Diye bir sual sordu. Belki de bir imtihan 
Etmekti ya maksadı, artık kimbilir heman 
 
Âbid de pek cesurmuş, hemen cevabı verdi  
Hakikati Melik'in önüne seriverdi: 
 
"Padişahına yalan söyleyenler ahmaktır 
Senin için hayırlı ibadet uyumaktır!" 
 
"Âlimlerin uykusu cahil ibadetinden 
Hayırlı" sözü geçti Padişahın içinden 
 
Sandı ki garip derviş bunu kastediyordu 
"Uyku ibadet midir?" diye merakla sordu 
 
Soru'nun muhatabı sözünün maksadını 
Şu sözlerle bir güzel anlattı açıkladı : 
 
"Ne zaman ki gününü uykuda geçirirsin 
Halkı incitemezsin zulüm de edemezsin 
 
Ahali emin olur senin bütün şerrinden  
Böylece çok ibadet eylemiş olursun sen 
 
Uyuman hayırlıdır uyanık bulunmandan 
Dua eden de çıkar kimbilir tebaandan" 
 
"Fitne uyumaktadır, uyandırana onu  
Lânet olsun" sözünü Rasûlullah buyurdu  
 

Lâedri 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî 
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Brise Marine 

 

La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres.  

Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres  

D'être parmi l'écume inconnue et les cieux!  

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux  

 

Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe  

O nuits! ni la clarté déserte de ma lampe  

Sur le vide papier que la blancheur défend  

Et ni la jeune femme allaitant son enfant.  

 

Je partirai! Steamer balançant ta mâture,  

Lève l'ancre pour une exotique nature!  

Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,  

Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs!  

 

Et, peut-être, les mâts, invitant les orages  

Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages  

Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots...  

Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots! 

 

Stéphane Mallarmé (1848-1898) 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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İmbat 

 

Ten mahzun ve ben heyhat okudum her kitabı  

Kaçmak! Uzağa kaçmak! Galiba kuşlar sarhoş 

Arasında olmaktan köpüklerle göklerin  

 

Ne o eski bahçeler gözlerin yansıttığı 

Denizlerde ıslanmış bu kalbe verir güven 

Ne gece, ne lambamın kaybolmuş aydınlığı 

Beyazlıkta ısrarlı boş kâğıdın üstünde  

Ne şurdaki geç kadın bebeğini emziren 

 

Yola düşme zamanı ey yalpalayan gemi 

O uzak iklim için demirini al artık 

Zalim ümitler için üzgün can sıkıntısı 

Hâlâ bekliyor mudur son mendil vedasını 

 

Ve belki de yelkenler fırtına davetçisi 

Sanki de bir rüzgârdır batık üstünde gezen  

Bu gemi artık kayıp, ne yelken ne adalar 

Fakat ey kalbim dinle denizin şarkısını 

 

Tercüme: Bicahi Esgici 
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" LİSAN-I OSMANÎ 

İşbu terkipte iki mefhum var. Evvelki lisan, saniyen Osmanî mürur etmektedir. Lisan mefhumu âlemin 
esrarından maduddur. Zira Hallak-ı Yezdan, Âdem’den evvel esmayı halketmiştir. Ki bilahare ona 
esmadan sual etmiştir. Esma-i mevcudat mânâ-i mevcuttur veya lâ-mevcuttur. Mânâ ruh, esma 
bedendir. Ruh ile beden tecemmü ettiğinde lisan var olur. İnsana lisanın talim edilmesi de bu esrarın 
cüzlerindendir. Lisana bu zaviyeden nazar edilirse onun mahlûkattan biri olduğu hem de zi-hayat 
olduğu münfehim olur. Levh-i mahfuzdan gelen her mânâ savt u elfaz ile birleşir lisanı teşekkül ettirir. 
Lisan zi-hayat olduğu için tevellüd eder, neşv ü nema bulur, hafazanallah mevt de isabet edebilir. 
Nitekim mevt isabet etmiş nice lisanın elyevm sadece izleri sürülebilmektedir.  

Bazı gafillerin lisanı kendi zuumlarınca sevk ve idare edeceklerini zannetmeleri zuhüldür ve de hatta 
hezeliyattandır. Bu misillü hezelenin müdahalesi ile nadiretül-ezhardan ve de niam-ı rabbü’l-
aleminin’in en vasi, en nafi, en fevkaladesinden biri olan lisan muztarir olur. Ve nitekim olmuştur da. 
El-yevm arızalı eşhasın arızası lisan arızasından neşet etmektedir. Lisan arızası diğerlerine benzemez. 
Lisan arızalı olunca onun fehmi de müşkil ender müşkil olur.  

Serlevhadaki terkibin ikinci mefhumu olan Osmanî ise âlemde misli görülmemiş bir medeniyetin 
adıdır. Müessis-i mübareki olan Osman Gazi Hazretlerine inabeten bununla tesmiye olunur. Bu 
medeniyet altı asır mürurunca dünyanın neredeyse üçte birinde hüküm-ferma olmuş. Birçok 
anasırdan teşekkül etmiş. Her bir unsur kendine mahsus üstün hususiyetlerini mezcetmiş, lisanda, 
sanatta, mimaride, imar-ı beldede, insan inşasında ve her şeyde numune-i imtisal husule getirmişti. 
Türk, Kürt, Acem, Çerkez, Abhaz, Laz, Gürcü, Boşnak, Pomak, Arnavut, Tatar ve benzeri birçok 
Müslim’in,  Rum, Ermeni, Bulgar, Yunan, Sırp, Nemçeli, Eflak, Boğdan, Rus, Kazak ve benzeri birçok 
gayri Müslim’in bir araya geldiği ve de adalet kabında tecemmü ettiği müstesna bir zamanın adıdır 
Osmanî. O medeniyetin lisanına da haliyle o medeniyetin adı verilecekti. O lisan o medeniyetin 
lisanıdır. Nasıl o medeniyet Türk’ün şecaati, cesareti, cengâverliğiyle kurulmuşsa, Arap’ın ilmi, Fars’ın 
şiiri, Ermeni’nin zanaatı, musikisi velhasıl her birinin bir kıymet-ı âlîsiyle taganni eylemişti. Bu 
zenginlik, bir medeniyetin olması lazım gelen bütün hususiyetlerinde tezahür etmekteydi. En çok 
lisanda tezahür ettiğinden en çok onda müşahede edilmekteydi.  

İmdi, bre gafiller! Ne haddiniz, ne hakkınız ki “Osmanlıca” diye bir şey üzerinden münazara ve 
münakaşa edersiniz. Bazınız “Osmanlıca diye bir dil yok” der. Diğer bazınız, “Osmanlı Türkçesi demek 
daha doğrudur” der. Bir hain, “Çocuklara Osmanlıca öğretmek orta çağ özlemidir” der. Bir gafil, 
“Sanki matematik, fizik öğrettik de Osmanlıcası mı kaldı” deyu bezl-i kelam eyler. Bir mahut, “biz bu 
devrimleri boşuna mı yaptık, çağdaşlık, bilimsellik, uygarlık, aydınlanmacılık, akıl, fen, emir gelmesin 
göklerden”  gibisinden lafazanlık hıyarına tuz alır, seğirdir. Bu sağırlar mükâlemesinin bir tarafında yer 
almanın abesliği bedihidir. İlla velâkin, içlerinden birinin cehl-i mürekkebi insana “bu kadarı vüs’atten 
fazlası” dedirtir. Adının başında bilgisinin rütbesini zikretmenin mecburi olduğu zevattan biri, her ismi 
zikredildikçe “profesör” rütbesi de tekrar edilen birisi, (Osmanlıca eğitimi, ders olarak okutulması 
saçmadır, çünkü Arapçada sesli harf yoktur, Türkçede sesli harfler olduğu için karşılamaz) dedikte, bir 
“yandım Allah!” feryad-ı gayrı ihtiyarisine muadil bir hâldir sudur eder.  

Cehalet nokta-i nazarından insanın dört mertebesi tezekküre şayandır. Biri cahildir, cehlinin 
farkındadır. Buna talim gerekir. Biri âlimdir, ilminin farkındadır. Bundan teallüm iktiza eder. Biri 
âlimdir, fakat ilminin farkında değildir. Bu bir nevm-i amîk içindedir. İntibah icap eder. 
Dördüncüsünün durumu vahimdir. Hem cahil hem de cehline cahildir. Buna cehl-i mürekkep tarifi 
seza görülmüştür. Bundan cihanın en ırak köşesine firar lüzumu vardır. Aman gaflet olunmaya.  

Atilla Gagavuz 
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LEIDEN-HOLLANDA (1) 

HOLLANDA LEIDEN FATIH VAKFI 

 

BİR AVRUPA ÜLKESİNE İLK GİDİŞ 

Hayatımda hiç Avrupa ülkelerine seyahate gitmemiştim. Bu sene Allah nasip eyledi. Lise sıralarından 

arkadaşım İsmail Kuzu‘nun vesilesiyle Hollanda’ya yol göründü.  

Bir yandan sevinirken bir yandan da heyecanlanıyordum. Oralarda neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. 

Bir yandan gitmek için günleri sayarken bir taraftan da, her geçen günle yaklaşan gitme günü, 

heyecanımı artırıyordu. Biletim 17 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye alınmıştı. Günler hızla 

akıp giderken ben de orada yapacağım görevler için hazırlıklar yapıyordum. Vaaz edeceğim, teravih 

kıldıracağım, cuma namazı kıldıracağım ve mukabele okuyacağım.  

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden Cuma hutbeleri, ramazan bayramı hutbesi, vaazlar ve bunların 

dualarını indiriyor, çıktılarını alıyor, şeffaf poşetlere yerleştiriyordum. Emanet bir orta boy valiz temin 

ettim ve eşyalarımı tek tek yerleştirdim. Günler hızla birbirini kovaladı ve beklenen gün geldi.  

Sabah evden çıktım, Arkadaşım beni otogara bıraktı. Oradan otobüsle Kartal Metrosu’na, oradan 

metroyla Ayrılık Çeşmesi’ne, oradan Marmaray ile Sirkeci’ye vardım. Vakit henüz erken, çok erkendi. 

Cağaloğlu’da bir kurumda yöneticilik yapan bir arkadaşımı aradım. Yerindeydi. Oraya gittim. Oturduk, 

sohbet ettik. Oruçlu olduğumuz için ikram yoktu tabii. Öğle namazını orada kıldık ve oradan ayrılarak 

Çemberlitaş’tan tramvaya bindim, Yusufpaşa’da indim ve Aksaray’dan Atatürk Havalimanı’na giden 

metroya bindim. Havalimanına vardığımda saat 14.45’ti. Çeyrek saat erken gelmiştim. İçeri girdim, 

KLM Havayollarını buldum, bagajımı verdim, biletimi çek-in yaptırdım. İstediğim gibi pencere kenarı 

vardı, 18/A.  

Uçak da çeyrek saat gecikmeli havalandı. 

Uçak kalkar kalkmaz Olimpiyat Stadı'nın, Küçük ve Büyükçekmece Göllerinin fotoğraflarını çekebildim. 

Avrupa ülkeleri baştanbaşa bulutluydu. Cam kenarında oturmamın fazla bir faydası olmadı. Hiç bir 

yeri göremedim. Ta ki Hollanda semalarına varıncaya kadar. Orada uçak alçalmaya geçtiği için olacak, 

dümdüz arazileri, cetvelle çizilmiş gibi düzgün tarlaları görüyordum.  

Uçakta yemek servisi yapılırken hiç bir şey istemediğimi anlatmakta zorlandım. Sonra verilen 

yemekleri aldım ve ön koltuğun arkasındaki, yolcuların kusma vakaları için konulmuş poşete koydum 

ve fotoğraf çekmeye devam ettim. Anonsların hiçbirinden bir şey anlamadım. Uçağın inişe geçtiğini 

de ancak hissedebildim.  

AMSTERDAM HAVALİMANI'NDA 

Amsterdam Havalimanı’na indik. Polis kontrolünde ilginç şeyler oldu. Beni kenara ayırdılar. Onlar 

Türkçe ya da Arapça bilmiyorlar. Ben de Hollandaca veya İngilizce bilmiyordum. Beni kenara ayırıp 

ızbandut gibi bir polise teslim ettiler. O da beni bir süre bekletti. Sonra bana param olup olmadığını, 

busines kartım olup olmadığını sordu. Kartlarımı gösterdim. Çok sakindim. Sonunda pasaportumu 

elime verdiler ve gidebilirsin dediklerini anladım. Artık bagajımı almak için bagaj bandına gitmem 

gerekiyordu; ama alan o kadar geniş ki, bir an ne yapacağımı bilemedim. Sorabileceğim kimse de yok. 

Öyle kara kara düşünüp panikle aranırken bir temizlik isçisine yaklaşıp elimdeki bagaj pulunu 

gösterdim. Adam bana Türkçe konuşunca, o an orada, kendimi mahşer meydanında bir şefaatçi 

bulmuş gibi hissettim.  
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On bir numaralı bagaj bölümüne gitmem gerekiyordu. Oraya gittim ve beklemeye başladım. Bagajım 

basit bir valizdi. İnşallah açılmamıştır, inşallah içindekiler ortalığa saçılmamıştır. Orta boy, mavi bir 

valizdi. Ya da ben öyle hatırlıyordum. Bekle bekle gelmez. Sonunda benim bagajımın ebadında bir 

valiz geldi; ama rengi gri. Bant dönerken ben sapındaki yazıyı görmeye çalıştım; Bostan Hayri, AMS, KL 

1614 yazılarını görünce çektim aldım.  

Çıkışta bu sefer oradaki polisler valizimi aramak istediklerini söylediler. Valizi oradaki satha koydum 

ve didik didik aradılar. Tam bir şey bulduk coşkularının ardından küçük poşetlerin birinden diş 

macunu, ötekinden terlik, berikinden tıraş takımı çıktıkça polisin hayal kırıklığına uğradığı yüzünden 

okunuyordu. Sonunda polislerin elinden kurtulup dışarı çıkabildim. 

Arkadaşım, kardeşi ve yeğeni beni karşıladılar. Dönüşte o kadar şanslı değildim. Bekleyen yoktu ve 

ben gece saat sıfır birden sabah altıya kadar Atatürk Havalimanı mescidinde toplu ulaşım araçlarının 

harekete geçmesini bekleyecektim. 

HOLLANDA'DA İLK İFTAR 

Türkiye’ye göre akşam iftar vakti olmuştu; ama burada henüz güneş hayli yüksekteydi. Arkadaşım 

otoparktan arabasını getirdi ve bindik, Leiden yoluna koyulduk. Her şey egzotik, her şey rüya gibi. 

Ama işte Hollanda’daydım. Okul binası gibi uzunlamasına iki ya da üç katlı kırmızı tuğlalarla kaplanmış 

konutlar çoğunluktaydı. Kavşaklar, trafik lambaları, etraftaki binalar çok farklıydı. Ya da bana öyle 

gelmişti. Kırk kilometre kadar olan yolu bitirdik ve arkadaşımın evine vardık. Ev gözüme çok küçük 

gözüktü. Dış kapıdan içeri ayakkabılarla girdik. Orada ayakkabıları çıkardık ve salona geçtik. Girişin sol 

tarafında nerdeyse doksan derece diyeceğim bir basamak vardı. Bu basamaklardan üst kata 

çıkılıyordu. Ama o basamaklardan çıkıp inenlerin her an yuvarlanmaları olası geldi bana. Salona 

geçtik, oradan da bahçeye çıktık. Buradaki bu şirin evlerin hepsine ait bir bahçe var, evlere hem 

blokların arasındaki sokaktan, hem de iki bloğun arasındaki dar yoldan girilebiliyor. Bahçeye, 

kameriyenin altına kurulu masaya oturduk, iftarı bekledik. İftarın olduğunu internet aracılığıyla 

imsakiyeye bakarak takip ediyorlar. Ne top patlıyor, ne de öyle her taraftan ezan sesleri geliyor. 

İftarımızı yaptık, akşam namazımızı kıldık ve Leiden Fatih Vakfı’na gitmek üzere evden çıktık.  

AMG TEŞKİLATI, LEİDEN FATİH VAKFI 

Burası yıkılmak için gözden çıkarılmış eski bir okul binası. Çıkmaz bir sokak gibi giriliyor ve orada o 

çıkmaz sokağa konulmuş, her biri ikinci el eşyaları andıran eski, uyumsuz ve toplama masa ve 

sandalyelerde insanlar oturuyorlar. Geceleri bu eşyalar içeri alınmadıkları için özellikle gözden 

çıkarılmış hibe eşyalardan seçildikleri belli. Binanın tam karşısında tamamen hudayinabit ağaçlar 

yüksek bir duvar oluşturuyor. İçeride geniş bir salon. O salona bitişik bir mescit. Mescide bitişik bir 

mutfak ve mutfağın ötesinde kadınlar için tahsis edilmiş bölümü, eğitim salonları, kadın kolları 

bürosu, kitaplık gibi bölümler yer alıyor. Duvarda büyük ekran bir led televizyon var. Salonun beri 

tarafında büyük bir büfe/market yer alıyor. Burası bakkal diye adlandırılmış, ama bizdeki büfeler gibi 

çalışıyor. Çay, kahve, neskafe, kapuçino ve benzeri sıcak içecekler, meşrubat, meyve ve sebze satışı 

yapılıyor. Ayrıca raflar bir bakkalda bulunabilecek metalarla dolu. Büyük soğutucular, dolaplar, 

mutfak eşyaları, evye ve tezgâhlar var. Bu büfeye Mehmet amca diye yaşlı ama yakışıklı bir amca 

bakıyor. Mehmet amca çok hoş bir insan. Daha sonra iyice ahbap olduk. Murat Özdemir var. O da 

sakallı, kelimenin tam anlamıyla Karadenizli. Çok iyi insanlar. Kendini adeta bu teşkilata adamış 

insanlar. 



Ahenk Dergisi 42                                                                                                                                                                                                         Ocak 2015  

25 

 

Tanışma fasılları, hoş-beş, çaylar geldi gitti. Sonra birlikte teravih namazını kıldık ve herkes ufak ufak 

evinin yolunu tuttu. Burada günler çok daha uzun, gecelerse doğal olarak çok kısa. Ben de, herkes 

gittikten sonra benim için hazırlanmış olan odaya geçtim.  

GURBETÇİ ODASI 

Odanın içerisinde yatmam için bir çekyat hazırlanmış; ama banyonun yolunu kesmiş bir şekilde 

konulmuş. Tuvaletler dışarıda, bu vakfa girip çıkanların kullanması için düzenlenmiş tuvaletler ve 

abdest alma yerleri. Abdest alma yerinde ayak koymak için bir demir ya da bir set yapılmamış. 

Özellikle ayakları yıkamak çok zor oluyor. Neyse ki odada bir lavabo var. Ayrıca çamaşır makinesi, 

buzdolabı (ama çalışmıyor, fişi çekilmiş), küçücük bir ayna, ayna konulmuş ama tek gözünü 

görebiliyorsun. Giyeceklerimi tek tek çıkarıp gardıroba astım. Terliklerimi çıkarıp giyindim, odaya 

yerleşmeye çalıştım. Çekyatı da duvar dibine çevirerek banyonun yolunu açtım. Bir duş almak istedim. 

Banyoya girdim, ama sıcak su bir türlü gelmedi. Abdest alıp çıktım. Daha sonra düzelttiler ve ertesi 

akşam tekrar girdim, suyun ısınmasıyla soğuması bir oldu. Gene abdest alıp çıktım. Üç gün sonra bir 

usta çağırdılar ve tamir ettirdiler. Meğer uzun sure kullanılmadığı için pilot kısmına toz birikmiş. Onlar 

da şofbenin tutuşmasını engelliyormuş. Sonunda yapıldı da bir duş alabildim.  

LEİDEN'DE BİSİKLETLE İLK GEZİNTİ 

Ertesi gün öğle namazından sonra arkadaşım beni Leiden’in çarşılarına götürdü. Bisikletlere bindik ve 

gittik. Meğer Hollanda’nın her yerinde bisiklet çok yaygınmış. Her yerde bisiklet yolları var. İnsanlar 

hep bisikletlerle dolaşıyor. Her yerde bisiklet parkları var. Gittiğiniz yerlerde, o parklara çekiyor ve 

kilitliyorsunuz. Bir an boş bırakmaya gelmezmiş, hemen yürütürlermiş. Şehrin her tarafında dar ya da 

geniş birçok kanallar var. Gondollar ve kayıklarla dolu. Bu kanallarda bazı eski gondollar ev olarak 

düzenlenmiş ve isteyenlere kiralanmış. İçlerinde aileler yaşıyorlar. Kiralanabilen ve kanallarda tur 

yapılabilen gondollar, özel şahıs malı olanlar var. Hep kırmızı tuğladan örülü olduklarını sandığım 

duvarları olan, sivri çatılı binalar var. Meğer bu tuğlalar sadece kaplama imiş. Bunu daha sonra 

öğrendim. Çok eski binalar var. Leiden'in binalarının neredeyse tamamı yüzyıllara dayanan tarihi 

binalar. Dünyada tarihi dokunun böylesine korunduğu bir başka şehir de gene ve ancak Hollanda'da 

bulunur sanırım. Çünkü daha sonra ziyaret etme olanağı bulduğum Den Haag ve Amsterdam da aynı 

idi. Rotterdam'da oldukça fazla yeni binalar var. Büyük küçük kiliseler var. Bu kiliselerin bazıları 

birbirlerine çok yakınlar. Meğer burada Katoliklerin ve Ortodoksların kiliseleri birbirinden ayrıymış. 

Birine gidenin ötekine gitmediği gibi gidenlerden de pek hoşlanmazlarmış. Şimdilerde artık kiliseye 

giden nerdeyse kalmadı. Dolayısıyla Hıristiyanlıktaki bilinen mezhep sürtüşmeleri ve kavgaları da 

bitmiş oluyor. Buradaki kiliseler bizdeki camilerin sıklığında. Hatta çok daha fazla olduğunu da 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Saat başı ve buçuklarda çan sesleri coşuyor.. Gördüğüm neredeyse her şeyin 

fotoğrafını çekiyorum. Vakıf merkezine dönünce orada Wi-Fi olduğu için Facebook'ta paylaşıyorum. 

Bu akşam Wi-Fi’de bir sorun olduğu için boş zaman buldum ve bu satırları yazıyorum.  

ÖZELLİKLE RAMAZAN GECELERİ VE FATİH VAKFI 

Vakıf merkezinde nerdeyse her akşam toplu iftarlar veriliyor. Bu iftarlardan birine Türkiye'nin 

Hollanda büyük elçisi Sadık Aslan, başlıca sosyalist parti temsilcileri, papazlar, sivil toplum örgütü 

temsilcileri, Hasene Hollanda başkanı Mehmet Yaramış da davetliydi. Kalabalık ve renkli bir davetli 

topluluğu vardı. Güzel sohbetler ettik, fotoğraflar çektik.  

Arkadaşım bir sonraki gün de beni Katwijk’e götürdü. Burası Atlas Okyanusu sahilinde bir yerleşim 

yeri, çok güzel kumsalları var. Uçsuz bucaksız. Fethiye ile Kaş arasındaki Patara sahili gibi; ama burası 

çok temiz. Birkaç akşam arkadaşımın kardeşlerine iftarlara gittik. Fazla uzak yerleri erteliyoruz. 
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Mukabele bittikten sonra gündüzleri daha çok vaktim olacak. Hele bayramdan sonra çok daha fazla 

boş vakit bulabileceğim. Ben de o zamana erteliyorum. Gidilebilecek her yere gitmek, görülecek her 

yeri görmek istiyorum.  

VAKFIN DEMİRBAŞ MÜDAVİMLERİ 

Vakfın müdavimleri var. Bu vakıf için adeta bir işçi gibi çalışıyorlar. Ben inanıyorum ki maaşlı eleman 

tutsan bu kadar yürekli çalışmazlar. Namazlara her yaştan insanlar geliyor. Özellikle gençler dikkatimi 

çekiyor. Türkiyeli, Faslı, Tunuslu, Sudanlı, Somalili, Mısırlı burada kardeş olmuş. Birbirinden ilginç, 

birbirinden renkli insanlar var burada. Hollanda’da çalışan, yaşayan yakınlarımızın anlattıklarından, 

Hollanda hakkında okuduklarımızdan aklımızda kalan bilgilerimiz elbette vardı. Ama buraya gelince 

fark ettiğim, anladığım, öğrendiğim şeyler de oluyor. Örnek vermek gerekirse, mesela Hollanda’daki 

lokantalarda Türkiye’de olduğu gibi hazır yemek bulunmuyor. Bizdeki kebap salonları gibi, oturuyor, 

siparişinizi veriyorsunuz ve o yemek sizin için o anda yapılıp getiriliyor. Mesela akaryakıt 

istasyonlarında pompacı yok. Müşteri kendi yakıtını kendisi dolduruyor ve içeriye gidip parasını 

ödüyor. Bazı yerlerde tamamen self pompalar var. Parasını ödüyor, yakıtınızı alıp gidiyorsunuz. Yakıtı 

alıp da parasını ödemeyen olursa oradaki kamera kaydından plakası tespit ediliyor ve peşine 

düşüyorlar. Sahte plaka taşıyan ya da çalıntı otomobille yakıt alanlara ne yapılıyor bilemiyorum. 

Leiden’in ana caddelerinde, sokaklarında bizdeki gibi kalabalık yok. Kanallarda turist taşıyan gondollar 

ve kafeteryalar tıklım tıklım. Semt pazarları, lokantalar, alışveriş mağazaları adeta bomboş. Bizdeki 

BİM şeklinde mağazalar orada da tercih ediliyor. Çünkü fiyatları uygun oluyor. Bir pazar yerinde 

pazarcı, bir alışveriş mağazasında eleman, havalimanında temizlikçi, telefon aksesuarı satan bir 

dükkânda dükkâncı, bir fırıncı gibi her an her yerde Türklere rastlamak mümkün.  

AVRUPA ÜLKELERİ VE ÖZELLİKLE HOLANDA BİSİKLET CENNETİ 

Caddeler bisikletlilerle dolu. Her yerde bisiklet parkları var. Burası adeta bir bisiklet cenneti. Bisiklete 

binmek de öyle her babayiğidin harcı değil. İsmail’i delirttim sanıyorum. Arkadan gelene, önünden 

gidene, dönüşlere, duruşlara çok dikkat etmek gerekiyor. Geçiş hakkı seninse sorun yok. Ama 

başkasının geçiş hakkını ihlal edersen asla affetmez çarparlar. Bu memlekette adeta 'haklıysan 

üstünsün, haksızsan kimse sana acımaz'. Bazıları Hollanda’yı anlat anlat bitiremiyor. O kadar kusursuz 

bir ülke ki anlatılamaz, ancak yaşanır. Ama çalışanların nefes almaya vakitleri yok. Birçok tanıdık var 

Hollanda´da, ama hayatlarında dostlarına ayırabilecekleri bir saat vakit yok Ben memleketimin tozunu 

toprağını değişmem buralara. Düzgün caddeler, düzgün sokaklar, düzgün alışveriş merkezleri. Ama bu 

düzgünlüğü insanlar sağlıyor. O insanlarınsa, bana öyle geliyor ki bu sistem içerisinde fazla bir 

değerleri yok. Kurallar insanlardan daha değerli. Vergilerin sayısı belli değil. Kiralar yüksek. Bin beş yüz 

Avro geliri olan birisi en az altı-yedi yüz Avro kira ödüyor. Evin gazı, elektriği, suyu, telefonu, interneti 

hariç. Araba masrafı hariç. Ben burada modern kölelik sezdim. İnsanlar toplum düzenine, çalışmaya, 

üretmeye, toplum düzenini, korumaya adeta feda edilmiş. 

Binalar tek katlı, iki katlı, üç katlı, nadiren dört katlı ve çok az da çok katlı. Hollanda’nın kıymeti 

hayattan ne anladığınıza çok bağlı. Bireysel özgürlüklerden yanaysanız burası bireysel özgürlüklerin 

adeta cenneti. İnsanların davranışlarını sınırlayan tek şey başkalarının özgürlükleri. Dolayısıyla kurallar 

çok önemli. Kurallara uymamanın da asla tolere edilmeyen yüksek cezaları var. 

Hollanda çok yağmurlu bir ülke olduğu için azıcık güneş görenler hemen adeta soyunup dökünerek 

kanal kenarlarındaki çimenliklere sere serpe uzanıyorlar. Buralarda insanların dekolte giyinmesi, aşırı 

dekolte giyinmesi, caddede, sokakta öpüşmesi ayıp değil. Aksine, böyle davranışlara odaklanarak 

bakmak ayıp sayılıyor. Bu tür bakışlardan çok rahatsız olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. 



Ahenk Dergisi 42                                                                                                                                                                                                         Ocak 2015  

27 

 

Leiden dışına fazla çıkamadım henüz. Bir kere Rotterdam'a hale gittik. Bir kere de Den Haag'(Lahey)a, 

daha sonra daha yakından tanıştığımız ve geldikten sonra Yalova'da da buluştuğumuz Metin Yılmaz'ın 

restoranına iftara gittik. Dün Şükrü Aslan adlı Yozgat Sarıkayalı bir arkadaş beni tekrar Lahey'e 

götürdü; ama her nedense çok istememe karşın Lahey Adalet Divanı'na gidemedik. Lahey'ín, tamamı 

yabancılardan ve özellikle de Türk ve Marokenlerden oluşan semtine gittik. Orada Türklerin çok iş 

yerleri var. Telefoncular, fırıncılar, marketçiler, pastane sahipleri. Akla gelecek her alanda burada 

işyerleri var. Devlet memurluğunda çakılıp kalmışlığıma hayıflanıyorum.  

Nihayet günler, haftalar geçti ve bayram geldi. Hayatımda ilk kez bayram namazı kıldıracağım. İster 

istemez bir heyecan yaşıyor insan. Dersimi Türkiye'den gelmeden çalıştım. Cuma hutbeleri, bayram 

hutbesi, bunların duaları A4 kâğıtlara çıkarılmış hazırlanmış; ama gene de bir hata yapma, unutma, 

yanılma korkusu oluyor. 

Sabah namazına saat 05.00’de kalktım. Kimse gelmemiş. Abdestimi aldım ezanı okudum, ağırdan 

alarak oyalandım ama gelen olmadı. Tek başıma namaza durdum. Sünneti kıldım ve belki gelen olur 

diye cemaat varmış gibi sesli okuyarak sabah namazını kılmaya başladım. Gerçekten de birileri geldi 

ve arkamda durdular namaza. 

Bayram namazını kılma vaktine kırk dakika kala kürsüye çıktım. Mülk Suresi'ni okudum ve vaaza 

başladım. O arada mescit de doldu ve vakit geldi. Bayram namazının kılınışını tarif ettim ve birlikte 

kıldık. Minbere çıktım, güzelce hutbeyi de irad ettim. Türkçe mev'izeyi hiç kısmadım. Cemaatin 

yarıdan çoğu Türkçe bilmeyen Sudanlı, Somalili, Mısırlı, Faslı (Marokan) Arap kardeşlerimiz; ama 

onları yok sayarak hutbeyi verdim. Aklıma, hacca ve umreye gittiğimizde Mekke’de ve Medine’de 

dinlediğimiz en az bir saat süren Arapça hutbeler geldi. Orada da Arapça bilmeyenler var ama hatip 

bunu hesap ederek hutbeyi kısaltmıyorlardı. Güzel de hazırlanmış bir hutbeydi. Görevi kusursuz, sıfır 

hata ile tamamladım ve indim.  

Namazdan sonra mescidin içinde bizim kasabadaki usulde sıralanarak bayramlaştık. Ben mihrabta 

ayakta durdum ve yanımdaki benimle bayramlaşıp yanıma durdu. Ondan sonraki benimle 

bayramlaştı, yanımdakiyle bayramlaştı ve yanına durdu. Böylece helezonlar şeklinde uzanan bir sıra 

oluştu. Böyle bayramlaşmaya onları ben davet ettim. Çok güzel oldu. Tek tek kucaklaştık. Toplu 

fotoğraflar da çekildik. 

Salona geçtik, lokum ikramı yapıldı, çaylar içildi ve yavaş yavaş herkes dağıldı.  

Dışarıda bugüne kadar hiç tanık olmadığım yoğunlukta bir yağmur yağıyordu. Meğer burası hep 

böyleymiş. Benim şansıma son on gün çok yağmur yağmamış. Ayrıca, burada hava bozunca en az on 

beş gün sürermiş. Kelimenin tam anlamıyla '’yaz yağmuru’' bu. 

(Devam edecek) 

Hayri Bostan  
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YAZMAK 

Yazmak, insanın sıkça başvurduğu bir eylem... İnsanoğlu yazı yazar kayalara, papirüslere, kâğıtlara, 

ekranlara ve adını burada anamadığımız daha onlarca nesneye. Evet, insanoğlu nesnelere yazdığı gibi 

suya, havaya ve gönüllere de yazı yazar. Sözün kısası insan, her şeye yazı yazar da onun neden yazdığı 

konusundaki görüşler birbirinden oldukça farklı.  

Yazmak hiç kuşkusuz insanca bir eylem... Yani insana özgü bir eylem... Ve yine insanın aklını nasıl 

kullandığını gösteren bir eylem... Kısacası HAYR ve ŞER arasında bir tercihle yükümlü kılınan insanın 

yaptığı veya yapacağı tercihi kalıcı kıldığı bir eylem...  

İnsan HAYR ile ŞER arasındaki tercihini hiç kuşkusuz aklını kullanarak veya gönül dünyasını aralayarak 

yapar. Bunun sonucunda ortaya çıkan sonuç, insanın insan olma hassasına ne denli sahip olduğunu da 

gösterecektir. İşte insanoğlunun yazma eylemi bir yerde burada başlamaktadır. Yani AMEL 

DEFTERİ'ne yazdığı şeylerin içeriği onun varlığını anlamlı kılacak veya anlamsızlaştırarak yok oluşa 

kendini sürükleyecektir.  O zaman AMEL DEFTERİne yazacağımız yazı, bizlerin en önemli yazısı 

olacaktır ki bu durum varlık sebeplerimizden biridir.  

Evet insanoğlu ayrıca yaşadığı çağa da yazacaktır. Yani insan aynı zamanda yaşadığı çağın 

şekillendiricisidir. Yaşadığımız çağın şekillenmesinden ve yazılmasından da sorumluyuz. Bizler çağa 

HAYR veya ŞER mührünün vurulmasının hesabını da vereceğiz. Herkesin yaşadığı çağa vurulan 

mühürden dolayı vereceği bir hesabı vardır. HAYR'in hükmünü sürdürdüğü bir çağda yaşayanın hesabı 

daha kolay olacakken, ŞERR'in hükmünü sürdürdüğü çağda yaşayanın vereceği hesap daha zor 

olacaktır. Yani İNSAN çağının alacağı şekilden de sorumludur. Yazısını ŞER'den yana yazanlar, 

yazdıkları her şeyden en ağır bir şekilde hesaba çekileceklerdir. Yazısını HAYR'dan yana yazanlar ise 

elbette yaptıklarının karşılığını alacaktır.  

Bir sorumluluk bilinci olan YAZMAK, aynı zamanda TARİH'e yazmayı da içermektedir. Adını, inancını, 

ruhunu, kültürünü, dünyasını, hayatını, varlığını, yaşama biçimini, mülkiyetini v.b. tarihe yazmak da 

yazma çeşitlerinden biridir. Yazma çeşidi içinde yer alan TARİH'e YAZMAK, biraz da insan iradesinin 

dışında bir şeydir. Adın tarihe yazılması, insanın önceden yapacağı birtakım kayıtlarla ve belgelerle 

değil, daha çok gönüllere işleyen bir dile sahip olmasıyla mümkündür. Yûnus Emre, Anadolu'da bir 

garip dervişken ve onu pek kimse tanımazken gönüllere işleyen dili sayesinde sonraki yıllarda adı 

hatırlanmış ve insanlığın yüz akı olmuştur. Yûnus'la aynı dönemde yaşayan nice sultanların ve 

zenginlerin adları tarihin karanlık sayfalarında unutulmuştur. Demek ki gönüllere yazılan yazılar hem 

kalıcı oluyor hem de insanlığın HAYR YOLCULUĞU'nda önemli bir eksen teşkil ediyor.  

Yazmanın en zayıfı belki de en sağlamı ve en kalıcısı sanılan sanal ortama yazmaktır. Çünkü yazdığınız 

yazı, trilyonlarca yazıdan biri olduğu için hem anında kaybolmaya mahkûmdur hem de sanal dünyada 

oluşacak bir olumsuzlukta bütün yazılanların bir anda yok olma tehlikesi görünmektedir. Milyonlarca 

kişinin devamlı yazdığı yazılar, daha bir gönle ulaşmadan canlılığını yitirmekte ve unutulma ya da 

kaybolma tehlikesine muhatap olmaktadır. Yazının içeriği ne olursa olsun, sanal atmosferdeki her 

metin hızlı bir şekilde eskimekte ve unutulmaktadır. Bundan dolayı sanal dünyada da olsa yazılanlar 

GÖNÜLden çıkmalı ve gönüle ulaşma kaygısı, yani HAYR kaygısı taşımalıdır. Gönül Dağı türküsünde 

dile getirildiği gibi 'Gönülden Gönüle Giden Bir Yolu Bulmak" hepimizin en temel ve en aslî görevidir.  

Yazmak umuda, sabra, sevgiye, güzelliğe, hayata, ölüme, dünyaya, ahirete, acıya, tatlıya kısacası her 

şeye yazmak insanın kaderinde vardır. İNSAN YAZMAK VE YAZILMAK KADERİNDEN KAÇAMAZ.  

                                 Erdoğan MURA 
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Sustum 
 

Noktasına virgülüne karışmıyorum 
Su misali akıp gidiyor ömür 
İmla kılavuzu ayrıntı 
Akan suya verdim akıp gidiyor sözlük 
Zamanı olan varsın dursun Virgül de  
Bekleyeni olan beklesin Soru işaretinde  
Zamane düşünürü düşünsün Ünlemde 
Y arım kalmış sözlerimin sonuna koydum üç nokta  
Zaten nefesim noktalanmakta 
 
Ne çok kafa yormuş, ne çok düşünmüşüm 
Harfleri heceye, heceyi kelimeye 
Kelimeleri dizeye, dizeyi dörtlüğe vermişim 
Her söz özlemim, çığlığım, medetim olur sanmışım 
Yanılgı ile sarmal olmuşum; Oysa 
Susmaktaymış keramet 
Sustum, 
Bütün harfler, kelimeler, dizeler, şiirler sustu. 
İçimde koskoca bir ülke sustu… 
 
 

Meriç Çetin 
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NASIL YAZAR OLDULAR? 

Konumuz kitap incelemesi olduğuna göre başlığın bir kitap adı olarak nasıl durduğuna siz karar 

vereceksiniz. İnceleyeceğimiz kitabın adı aslında bu değil.  

Kitapların adları edebiyat tarihinin ve metin incelemelerinin en ilgi çekici konularından biri olmalı. 

“Acaba, yazar kitabına bu adı neden vermiştir?” sorusunun cevabı en az kitap kadar dikkate değer 

değil midir? Bu konuda “Gülün Adı” isimli romanın girişinde (bakınız Ahenk Dergisi, 6. Sayı) kitabın 

yazarı Umberto Eco’nun, son derecede dikkate değer bir yazısı olacaktı. Şimdi incelemeye 

çalışacağımız kitabın Orijinal adı *How Oscar Became Wilde+ imiş. Çevirmen Zeynep Avcı, girişe 

“Çevirmenin Notu” başlığı altında şunları söylüyor.  

“Kitabın Türkçeye çevrilmesinde ilk engel (Burada “engel” sözcüğü tırnak içine alınmış, yazarın yaptığı 

ama İngilizce olduğu için bizim anlamadığımız kelime oyunlarına öykünerek, yazarın adı ile ilintilenmiş 

olsa gerek) adında çıktı. [How Oscar Became Wilde] çift anlamlı bir başlık. “Oscar Nasıl Wilde oldu?” 

yani tanıdığım Oscar Wilde nasıl böyle biri hâline geldi demek olabilir. Öte yandan İngilizcede 

“Wilde”nin sonundaki “e” harfini atarsanız yabanıl, vahşi, çılgın, deli gibi, arsız, terbiyesiz, hoyrat, 

zirzop, savruk, dönek, güvenilmez gibi birçok anlama gelebilir” 

Bu açıklamada kitabın adının (Oscar Nasıl Wilde Oldu?) şeklinde tercüme edilmesine doyurucu bir 

sebep bulamadığımdan ben de –elbette keyfi olarak- Nasıl Yazar Oldular? Şeklinde bir başlık atmakta 

beis görmedim. Orijinal adıyla hiçbir ilintisi olmamasına rağmen muhtevasını anlatması açısından 

kullanışlı bir başlık olduğunu iddia edebilirim.  

Çünkü bu kitap, içinde (yazar olmak) gibi bir ütopyayı besleyen herkesin, yazar oldum zanneden 

birçok kimsenin mutlak ve muhakkak okuması gereken bir kitap. Dünya Edebiyat tarihine geçmiş, 

İngilizce yazmış, okyanus ötelerinde yaşamalarına rağmen, Çemişgezek’de doğmuş ve büyümüş 

birisinin bile hafızasında yer tutabilmiş isimler hakkında kaleme alınmış. Onların hayatlarından kesitler 

veren, çok da bilinmeyen birçok özelliklerini kayda geçirmiş olan bir çalışma.  

Yazarı Dr. Eliot Engel’in ABD’nin son yıllarda yetiştirdiği en ilgi çekici İngiliz edebiyat uzmanlarından 

olduğunu yine kitabın girişindeki çevirmen notundan öğreniyoruz. Sel yayıncılık 2011 yılında, Şubat 

ayında birinci, mart ayında ikinci defa basmış, 290 sayfa.  

Yazar hakkında “ilgi çekici” nitelemesinin ne kadar haklı olduğunu sunuş yazısının ilk cümlesinde 

onaylıyorsunuz. Diyor ki yazar; 

“Bu satırları okuduğunuza göre kitabın başlığı onu alacak kadar ilginç görünmüş olabilir. Belki de biri 

nezaket gösterip kitabı size vermiştir ya da şu anda kitapçıda durmuş, alsam mı almasam mı diye 

düşünmektesiniz. Bir kitap hakkında kapağına bakarak hüküm verilemeyeceğini biliriz ama kitabın 

adının içeriğini tayin edebileceğini varsaymaktan kendinizi alamıyorsunuz değil mi?” 

Bu satırlardan sonra bir kitaba ad vermenin ne kadar zor olabileceğine dair bir açıklama geliyor. 

Burası yukarda bahsi geçen kitaplar ve adlarıyla ilgili tespitimizi güçlendiriyor. Sunuş yazısının en 

güçlü tema’sı biyografi yazarlığı, bu konuda ne kadar çorak olduğumuza hayıflanmamak elde değil. 

Değerlerimize sahip çıkamadığımız için değerlimiz yetişmiyor, değerlimiz yetişmediği için değerli 

değiliz. Bir yazar, bir eser sahibi hakkında, onun hayat hikâyesi, ne yediği ne içtiği, nasıl yaşadığı 

hakkında meraka düşüp de acaba neler yazılmış diye bakındığınız oldu mu? Vehbi Koç’un biyografisi 

ücreti mukabili bir yazara yazdırılmış ve adı da İmparator olarak koyulmuştur. Buna karşılık bir başka 

yazara yine ücreti mukabili Hacı Ömer’in biyografisi yazdırılmış prestij ürünü olarak piyasalara 

çıkarılmadan hatırlı kişilere dağıtılmıştır. Bizde değerli yoktur. Tanrı krallardan veya yerin dibine 

batırılarak üzerinden şöhret devşirilenlerden başka kimseyi bulamazsınız.  



Ahenk Dergisi 42                                                                                                                                                                                                         Ocak 2015  

31 

 

İlgi çekici yazarımız ders veya konferans verirken yaptığı konuşmaları kâğıda döktüğünü söylüyor. Bu 

konuda aldığı yardıma teşekkürü ihmal de etmiyor. Gerçekten yazı dilinin konuşma dilinden ayrı oluşu 

bir tarafta durmak kaydıyla kitabın bütün cümlelerine akıcı bir konuşmanın kolaylığı sinmiş olduğunu 

kitabın en ilgi çekici özelliği olarak zikretmeliyiz. Kitapta on dokuz yazarın yaşam öyküsü var. Neden 

bu on dokuz kişinin seçildiğine dair gelebilecek muhayyel bir soruya şöyle cevap verilmiş; 

“Onları seçerken birinci dereceden önem verdiğim ölçüt yaşamış oldukları hayatın günümüze ulaşan 

şöhretlerini sağlayan yapıtları üstündeki muazzam etkisiydi” 

Cümleyi açacak olursak, birincil kıstas şöhretleri, ikincisi bu şöhreti sağlayan eserinin olması, üçüncüsü 

o eserin üzerindeki etkiyi oluşturan yaşamlarıdır diyor. Bu hem objektifliği temin etmektedir hem de 

hayati derecede önemli nirengi noktasıdır. Objektiflik konusundaki titizliğini şu satırlardan da 

anlıyoruz.  

“Freud’cu, Marx’çı, post-yapısalcı, dekonstrüktivist, ya da benzeri edebi akımlardan hep uzak durdum. 

Zira bu gibi akımların eleştirmenleri kendi farazi dehalarını kanıtlamaya o kadar meraklı ki genellikle 

söz konusu ettikleri yazarın gerçek dehasını görmezden geliyor ya da çarpıtıyor gibi geliyor bana” 

Hayat hikâyeleri anlatılan bu 19 ünlü yazar doğum tarihlerine göre sıralanmış. Yazar, bunun sebebini, 
gördüm ki yazarların eserlerini ne kadar yaşadıkları da doğrudan etkileyen bir faktör, o yüzden doğum 
tarihlerine göre sıralamak daha doğru geldi şeklinde açıklamış. Bu ünlü on dokuz yazar, doğum 
tarihlerine göre şöyle sıralanıyor.  
 

 Geoffrey Chaucer (1343-1400) 

 William Shakespeare (1564-
1616) 

 Jane Austen (1775-1817) 

 Edgar Allen Poe (1809-1849) 

 Charlotte Bronte (1816-1855) 

 Emily Bronte (1818-1848) 

 Elizabeth Barrett Browning 
(1806-1861) 

 Robert Browning (1812-1848) 

 Charles Dickens (1812-1870) 

 George Eliot (1819-1880) 

 Emily Dickinson (1830-1886) 

 Oscar Wilde (1854-1900) 

 Mark Twain (1835-1910) 

 Thomas Hardy (1840-1928) 

 Sir Arthur Conan Doyle (1859-
1930) 

 D. H. Lawrence (1885-1930) 

 F. Scott Fitzgerald (1896-1940) 

 Ernest Hemingway (1899-
1961) 

 Robert Frost (1874-1963) 

Sözün burasında karşımıza iki seçenek çıkıyor. Birinci kitapta ki on dokuz yazarın fotoğraflarıyla 

beraber anlatınla hayat hikâyelerinden bir özeti buraya almak. Mesela ilk ve bizce hiç bilinmeyenden 

başlamak, şöyle ki;  

GEOFFREY CHAUCER (1343 – 1400) 

Soylu bir aileden gelmektedir. (Chaucer) Fransızca kökenli bir kelimedir. Ayakkabı 

demektir. Ailesi ayakkabı imalatı ile uğraşıyor olsa gerektir. II. Richard tahta 

geçtiğinde diplomat olarak görevlendirildi. İstihbarat toplamak üzere Fransa ve 

İtalya’ya gönderildi. (The Canterbury Tales) (Canterbury Hikâyeleri)ni 1386 da 

kaleme aldı.  Matbaanın icat edilmesine henüz elli yıl vardı. Hac yolculuğuna 

çıkmış bir grup insanın alaycı, duygusal, hafif, hiciv dolu otuz hikâyesi anlatılmıştı.  

İkinci bir yol kitabı burada bırakıp meraklısının edinip mutlaka okumasını tavsiye 

etmek.  

Mehmet Harputlu 
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TİYATRO 
 
BİR OYUN VE BİR YÖNETMEN 
 

ŞAİR VE BORA SEÇKİN 
 

Bora Seçkin üretken bir tiyatro adamı, oyunculuğunun 

yüksek kalitesine oynadığı birçok oyunda tanıklık etmek 

imkânı bulmuştuk. Canlandırdığı karaktere adeta hayat 

veren, yumuşak bir o kadar da inandırıcı tarzıyla, komedi, 

dram, trajedi türlerinin hepsinin altından başarıyla kalkan 

bir oyuncuydu. Çizgisi bir yerde durmadı, gittikçe kendini 

geliştirdi. “Bir Adam yaratmak” da ki Hüsrev karakteriyle 

çizgisini geri dönüşü olmayacak bir seviyeye yükseltti. 

Sesinin rengi de kendine mahsus bir etki gücüne sahipti, 

Türkçeyi kullanmakta ki üstün başarısı da. Öğretim 

üyeliği, oyuncu koçluğu gibi işlerle de uğraşan çok yönlü 

bir sanatçı, Bora Seçkin. Fakat son yıllarda yönetmen 

olarak altına imza attığı oyunlarıyla kayda geçmesi 

gereken işler yaptı. “Katillerin Gecesi”, “Umudun Gücü”, 

“Ver Elini Yeni Dünya”, “Trendeki Derviş”, “Can Ateşinde 

Kanatlar”, “Ben Sinema Oyuncusu Olmak İstiyorum”, 

“Kes ve Kaç” ve nihayet “Bir Adama Yaratmak” Necip 

Fazıl’ın bu çok bilinen oyunu reji yapılması en zor 

metinlerden biri olsa gerek. Bora Seçkin, öncelikle bu metne reji yapma cesareti göstermiş sonra 

bunun altından gerçekten insanı hayran bırakan bir başarıyla kalkmış olmasıyla kayda değer.  

Bora Seçkin’in tıpkı buna benzer zor bir metne reji yaparak ortaya koyduğu eserle cesaretinin içi dolu 

bir tiyatro adamlığına dayandığını kanıtlamış. Şair, Mehmet Akif’i bildik kalıpların dışına çıkarak 

anlatmaya çalışan bir metin. Onun “şair”liği üzerine yoğunlaşmış, spesifik bir çalışma. Üç karakter, 

(Şair, Sail ve Hafız) şairin iç dünyasından aktarılan bir çatışma alanında buluşuyor. Şiir, birey, ortam 

üst düzlemiyle, benlik, iç benlik ve hafıza iç düzleminin örtüşmesi ana tema. Bu örtüşmeden, “İstiklal 

Marşı” ve “Çanakkale Şehitlerine” gibi abide şiirlerin gölgesinde kalan şairi ortaya çıkarma amacı 

güdülmüş. Bir şair için şiirinin gölgesinde kalmak nihai amaç olabilir. Ama bu durum şairin anlam 

örgüsünden şu veya bu şekilde yararlananların vefa duygusunu köreltmemeli. Batıda birçok 

örneğinini olduğunu bildiğimiz ama biz de pek de göremediğimiz, büyük sanatçıların adlarına 

kurulmuş araştırma enstitülerinin işlevi bu olsa gerek. Metnin yazarı, Bora Seçkin’in ortaya koyduğu 

eseri görünce, “şimdi anladım, bir tiyatro eserinde metin taş ocağından çıkarılmış ham taştır. 

Yönetmen o ham taşı alıp işleyen, nereye ve nasıl koyulacağının matematiğini yapan ve uygulayan ve 

o ham taştan katedral inşa eden adamdır” demiş.  

Metninde üst ve iç benliğin buluştuğu düzlemi üç boyutlu hâle getiren dekor ve kostüm (Mehmet 

Emin Kaplan), her sahneye adeta dördüncü bir boyut kazandıran müzik (Ali Otyam) spesifik bir 

tartışma seyrine gerilimli bir akış kazandıran ses ve ışık tasarımı (Fatih Haroğlu, İlker Sevüker) insan 

zihninde mahpus bekleyen anıların (Hafız) seyircinin gözleri önüne serilmesini sağlayan görsel 



Ahenk Dergisi 42                                                                                                                                                                                                         Ocak 2015  

33 

 

tasarım, (M. Serkan Aktü) bu katedralin diğer emekçileri. Bora Seçkin ise bütün bu çaba ve emeğin 

ortasında adeta bir orkestra şefi gibi, parçaları birleştiren katedralin mimarıdır.  

Oyunda yönetmenin başvurduğu sembolik anlatıma olağanüstü demek abartı olmaz. (Seher vakti, 

bülbül sesi, mehtap, kırmızı battaniye, uçuşan kâğıtlar, döner sahnede karakterlerin sürekli yer 

değiştirip hep aynı yerde durmaları, anıların saklandığı sandık, aynalı dolap, mehtabın bir dünya 

haritasına dönüşmesi, kitap ve diğerleri) algıyı zorlamadan açıyor ve farkında olmadan mesajı iletmesi 

üstün bir başarıyla gerçekleşiyor.  

Oyuncular; (Bülent BAYTAR, Serhat GÜZEL, Tarık KESKİNER) bütün güçleriyle bu zor işin üstesinden 

gelme gayreti içindeler. Emek ve çabaları boşa gitmiyor, insanı saran sarmalayan biraz da sarsan 

“anladım ama anlamadığım daha birçok şey kaldı” dedirten bir sonuç çıkıyor ortaya. 

Bora Seçkin’in şahsında emeği geçen, katkı sağlayan, karar veren herkesi kutlamak gerekiyor. 

 

S. Kırımlı 

 

 

 

 “Komşu kızını zapt eyle!” 

Çocukluğumda “dönen filmlerde” askerlik ile özdeşleştirilen “Dilo dilo yaylaları” 

duydum duyalı hiç ısınamamıştım.  

Eğitimden dolayı bir süreliğine ertelediğim vatani görevimi, daha birkaç yıl önce 

yerine getirmek nasip oldu. Merak etmedim de değil, halen söyleniyor mu, ya 

da böyle bir marş var mı diye. Biz en çok İzmir Marşı’nı söylerdik. Hani; 

İzmir’in dağlarında çiçekler açar. 
Altın güneş orda sırmalar saçar. 
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. 
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa   
Adın yazılacak mücevher taşa...  

Yer yer değişiyor mu bilmiyorum ama iyi ki de bir dönem meşhur olan o “Yaylaları” söylemedik de 

alerjim nüksetmedi.  

Yürekten inanıyorum ki bu sözde marş, kışladan medyaya değil medyadan girebildiği kışlaya 

girebilmiştir. Yani ne komutanın ne de askerin bir kabahati vardır.  

Hatırlarsınız zaten, sözlerini; 

Ay akşamdan ışıktır, Yaylalar yaylalar 
Yüküm şimşir kaşıktır, Dilo dilo yaylalar 
Komşu kızını zapt eyle, Yaylalar yaylalar 
Bizim oğlan âşıktır, Dilo dilo yaylalar 

Bu uyduruk marşın ilk kıtasından anladığım; dönemi itibari ile asker ocağında kullanılmasıyla, o 

dönemlerde vatani görevini yerine getiren yüz binlerce gencimize ve filmlerden bu sahneleri izleyen 

milyonlara “komşu kızına sarkmanın” gayet doğal olduğu, aslında “komşunun kendi kızını zapt 

etmesi” gerektiği öğretilmiş ve bu hadiseler normalleştirilmiş. Eğer “zapt edemediyse” hani olurda 

ezkaza kızının yüzgöz olması durumunda “başına geleceklerin” gayet doğal olduğu da eklenmiş. 
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Ay akşamdan aşta gel, Yaylalar yaylalar 
Cılka yola düşte gel, Dilo dilo yaylalar 
Eğer anan koymazsa, Yaylalar yaylalar 
Vicdanan danış da gel, Dilo dilo yaylalar 

Sözde marşımızın ikinci kıtasından anladığım ise yine yüz binlerce gencimize ve TV izleyen milyonlara 

“eğer aileniz birlikteliğinize müsaade etmez ise” elinizi vicdanınıza koyun, az düşünün “sonra varın 

kaçın sevdiğinize” denmiş.  

Denmemiş mi?  

Denmiş  

Ya asker ne demiş? 

Yaylalar, yaylalar…  

Devam edelim. 

Ayın önünde yıldız, Yaylalar yaylalar 
Nerden gelirsen baldız, Dilo dilo yaylalar 
Sen git de ablan gelsin, Yaylalar yaylalar 
Duramirem yalınız, Dilo dilo yaylalar 

Ve marşın son kıtasında, yine yüz binlerce gencimize ve TV izleyen milyonlara öğretilen ise; “baldız ile 

muhabbetin haddinden fazla ilerletilebilirliği” sen git gözüm ablan gelsin “duramıyorum yalnız” 

ifadesi zaten alenen bir edepsiz bir dürtüdür. 

Bütün olarak ele aldığımızda; ne vatanseverlik ile ne askerlik ne de toplum ile bağdaşlaşmayan bu 

sözde marş bir “yaylaların” ötesinde, anlamsız olduğu kadar, “vatani görevimi yerine getiriyorum” 

diye asker ocağına gelen yüz binlerce gencimizin bilinçaltlarına etki etme bir nevi “beyin yıkama” 

operasyonudur.  

Aynı şekilde milyonlarca izleyiciye aktarılan mesaj ise “askerliğin” kutsal bir görev algısından 

çıkarılarak bir “âşık” bir “abazan” kalıbına yerleştirilmesidir.  

Kimin bu algıdan ne kadar etkilendiğini bilemeyiz ancak söz konusu yaşayan yüz binler ve izleyen 

milyonlar olunca inanın yüzde 1’i bile büyük bir topluluktur.  

Ben vakit buldukça, dilim döndüğünce kimyamızı ve değerlerimizi bozan yabancı unsurları yazmaya 

devam edeceğim. 

Ama bu düzmecelere kulağını tıkayanlar, farkında olmadan hizmet edenler halen: 

Dilo dilo yaylalar… 

 

Çetin ALKAN 
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Dağların terkisinde 
 
 
             I 

Görürseniz haber verin 

Belki de adıma yer açılmıştır 

Yoksul çocukların sözlüğünde 

 

 

          II 

Bir sözcüğü tek başıma geçemezdim de  

Annem tutardı elimden 

 

Bir şiir kadar vardım yoktum 

Masallar konaklardı evimizde 

Tek başıma bir devi yenmeyi denediğim oldu 

Meğer babam varmış devin içinde 

 

Düşten gerçeğe adımlarım yetmezdi de 

Dağlar terkisine alırdı beni 

fakat yine de harfler gelip geçerdi 

Sözcük sözcük birikirdi önümde 

 

O gün bugündür 

Sözcüklerin peşindeyim  

Beni arayan bilir, soran bulur 

Ya bir şiirin içinde 

Ya bir öykünün içinde 

 

Hayrettin Geçkin-Kasım 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahenk Dergisi 42                                                                                                                                                                                                         Ocak 2015  

36 

 

Nesir Defteri 

 

Felaket Seneleri 

Ahmet Refik 

Sayfa: 141 – 142 

 [141] Fazıl Mustafa Paşa’nın şehadeti yalnız 

ordunun mağlubiyeti ile neticelenmemişti. 

Devletin atisini de tehlikeye maruz 

bırakmıştı. Türkiye’de kaht-ı rical bütün 

şiddetiyle hüküm sürüyordu. Eski dindar ve 

mert vüzeradan eser kalmamıştı. 

Memlekette hiçbir hizmetle temeyyüz 

etmeyen rical, padişahın zaafından 

bilistifade, sadaret makamı vezerat mevkiini 

işgal ediyordu. Arabacıların, sürmelilerin 

Köprülüler makamına geçmesi Osmanlı 

devleti için leke idi. Memleketi felaketten 

kurtaracak hiçbir zekâ görülmüyordu. Başta 

sultan İbrahim’in oğlu ikinci sultan Ahmet, 

etrafında cahil ve haris vüzera, karşısında 

anud ve muzaffer bir düşman, Türkiye’nin 

inhitatını günden güne tesri’ ediyordu.  

Osmanlı ricalini meşgul eden yegâne gaye, 

vatandaşlarına tahakküm, debdebe ve 

saltanata inhimak, binihaye bir azamet, 

padişah nüfuzuna güvenerek zevk ü 

sefahatle imrar-ı hayat idi. Büyük bir maiyetle gezmek, karşılarında birçok halkın [142]  serferu 

eylediğini görmek en büyük saadetlerden addolunuyor, buna cem’-i servet hissi de inzimam ederek 

vezerat gibi tehlikeli bir mevkie herkes suud etmek istiyordu. Mühr-i şerif, kubbe vezirlerden sarayın 

en ufak erkânına kadar umumen nazar-ı iştahasını celbediyordu.  Bu vasıta-i tahakkümü elde etmek 

için saray kapılarında yuvarlanan başlardan, boğazları sıkılıp sokak ortalarında bırakılan vüzera 

cesetlerinden kimse ibret almıyordu. Cehalet bütün erkân-ı devletin cüretini artırıyor, padişahın da 

aynı halet-i fikriyede bulunması fedakâr sultanların miras-ı fütühatını türedilerin elinde bırakıyordu. 

Re’s-i kâra gelen zevatta silsile-i meratip, liyakat ve ihtisas aranmıyordu. Adi bir mirahor ya fart-ı 

sadakatına veya arkadaşlarının emvalini hacizde gösterdiği gayretine binaen büyük meratibe isal 

ediliyordu. Hemen herkes en büyük makamları işgal için kendinde liyakat görebiliyordu. Yalnız, bu ani 

ve parlak suudlar ekseriya seri’ ve kanlı sükûtlarla neticeleniyordu. Türkiye cehl ü gurur illetinin 

kurbanı oluyordu. Ordu senelerden beri Avusturyalılara mağlup olduğu halde bu mağlubiyeti itiraf, 

Osmanlı gururunu yaralıyordu.  
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hiç bir sey eskisi gibi olmadı... hiç bir sey kendisi gibi.. 

 

bir ağaç düştü 

toprağa 

çelimsiz bir tohum aydınlığında 

ve kül düştü tepelerden kar avuçlarında, 

seni gizledi gözlerim 

dolan her bakışta. 

Bir ceylan çıtırtısında ve hemen arkanda gezinen oluklarında Dünyanın 

Dünyayı saran yoksul bir duvar üzerinde ve ağaçların rengiyle... salınan topraklarda 

hiç bir sey eskisi gibi olmadı; hiç bir sey kendisi gibi.. 

 

Gözlerim gizledi sesini 

duyumsadım kapatarak hislerini 

seni hic görmemişim gibi 

ve hiç görünmemiş mesafeleri katledişim gibi 

içimdeki kiri 

içimdeki ser'i ve katili.. 

Senden gizlemişim gibi kapatarak gözlerimi 

suları kırıyorum denizlerden 

adımla anlatıyorum değişenin ne oldugunu 

ve dönüşlerin yinelenerek kirlenerek ve temizleyerek eski halini 

yeniden düşüşünü diyorum 

hiç bir kendiligi savunamayacak 

aynı deniz 

aynı sudan ayrılırken 

Gökte dolanan sesi 

yüzünden eskidigini gizleyecek olan gözler benim.. 

 

ilkesu Elmastaş  
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Bir Başka Açıdan Çöküşün Başlangıcı 
II. Viyana 

 

“Ardına çil çil kubbeler serpen ordu” Geçtiği yol üzerinde üzüm bağlarından kopardığı bir salkım 

üzümün parasını üzüm kütüğüne bağlayacak hassasiyette yetiştirilen ordu. Yavuzun örsünde 

şekillenmekten kurtulunca yeni ustası Kanuni’nin daha çekici ele almasına fırsat vermeden Rodos’ta 

Sen Jean Şövalyeleri karşısında acze düşmüş (115 bin kişilik ordu) isyana yeltenmişti. İkinci bir 

kuvvetle Rodos’un hakkından geldikten gayri (Rodos hakkından gelinmesi gereken işler yapıyordu) 

orduya ilk usta vuruşunu şu sözlerle yapmıştı “Bre namertler! Kahpeler gibi er meydanını bırakıp 

kaçmak mı istersiniz? Fethedenler siz olmasa gerek, bir can kaygısı güdüp yüreksiz avratlar misali 

savaştan yüz çevirirsiniz! Bre sizler bundan böyle asker kullarım olmak şanından mahrum kalmak mı 

istersiniz! Bu cihad uğruna içtiğimiz andı tatmasam, taam, tahtım, canım, başım ve bilcümle saltanat-

ü satvetim hak ile yeksan ve lanet-i ilahiye ile perişan olmak yeğdir” 

Bu kadar ağır sözleri durduk yerde söylememişti büyük Sultan. Sezgileri yanıltmamış, 1524’te çıkan 

isyanla İstanbul’un altı üstüne getirilmişti. Askerlik dışında başka işlerle iştigaline izin verilmeyen 

yeniçeriler paralarını Musevi tüccarlara verdiklerinden aldatıldıklarını düşünerek özellikle onlara karşı 

hırslanmışlardı. Bu isyan bastırılmış sorumlular bedel ödemiş, ama sorunlar yok edilememiş, yeni 

sorunlara yol açacak yeni uygulamalar da cabası olmuştu. Yeniçerinin mesleki açıdan tartışılır olsa da 

evlenmesi ve istediği yerde ikamet etmesi gibi insani isteklerinin yanında bir anlamda serbest ticaret 

yapmalarına izin verilerek piyasaya girmelerine göz yumulacaktı. (Kılıçların gölgesinde ticaret askerliği 

ek iş haline getirecek) Böylelikle padişahın (devletin) otoritesine yeni bir ortak (sermaye-finans güç) 

peydahlanmış olacaktı. (Sayıları da 20 bine çıkarılıyordu) Artık esnaf-askerlik devri başlamış oluyordu. 

Bu da askerin disiplinini alt üst ederken ahlaki ikilemlere sürüklenmesine de sebebiyet verecekti. 

İşte bu ordu Kanuni’den sonra Viyana üzerine II. kez sefere çıktığında halet-i ruhiyesinin hiç de iyi 

olmadığı görülmektedir. Ordunun Viyana yollarındaki hareketi sırasında şiddet ve zulme misal teşkil 

edecek sahnelerle doludur. Osmanlı Ordusu elmaslar ve altınlar içinde çok istekli bir şekilde ganimet 

hırsı ile ilerlemesine devam ediyordu. Geçtiği yerlerde ardında yanmış arpa ve buğday tarlaları ile 

kanlı ve dumanlı harabelere rastlanıyordu. Ordunun peşinde çocuklardan ve kadınlardan oluşan sefil 

ve perişan esir kafileleri sürükleniyordu. Viyana’ya doğru tarihin bütün ihtişam ve disiplininden 

yoksun çok feci bir yürüyüş gerçekleştiriliyordu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idaresindeki ordusu 

Kanuni’nin muntazam ve adalet gözeten ordusu değildi; intizamı kaybetmiş, askerlikten nasibini 

alamamış, sevda-i ganimetle galeyan halinde, hırslarına tutsak bir insan kitlesinden ibaretti. Bu 

çapulcu askerlerin zulmü seferde bulunan erbabı hamiyet dirayetli askerlerinde içini kan ağlatıyordu. 

Askerler ganimet elde ettikleri yerlerde kadınlara, çocuk emziren kadınlara zulmediyorlardı. Zulme 

uğrayıp feryat edenlere, zulmeden askerler maalesef evli olan bazı arkadaşları tarafından teşvik ve 

tahrik ediliyorlardı. Bazı annelerin çocukları kucağından alınıp katlediliyor feryadı dinmeyen bazı 

annelerde aynı akıbete uğruyordu. Ordunun yağma ettiği yerlerde durum pek elimdi. Hayvanları 

izinsiz kesip yiyorlardı. Ordu Macaristan’dan çıkar çıkmaz disiplinsizlik bütün fecaati ile başlıyordu. 

Diğer taraftan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yayınladığı beyannameler ile bütün şehirleri Tökeli 

İmre’ye itaata davet ediyordu. Vezir-i Azamın beyannamesi halkı büsbütün korkutuyordu. 

Yeniçerilerin buna rağmen bu tehdide bile gerek bırakmıyorlardı. Sokak ortasında adaba mugayir 

hallere cüret ediyorlar. Arkalarına Avusturya elbisesi, başlarına kenarları kesilmiş şapkalar giyiyorlardı. 

 
Nihat Şahin 
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Şiir Defteri 
 
 
 
 
 
 

Kırım Hanları’ndan Gazi Giray’ın Gazeli 
 

Râyete meyl ederiz kâmet-i dilcû yerine 
Tûğa dil bağlamışız kâkül-i hoş-bû yerine 
 
Heves-i tîr u kemân çıkmadı dilden aslâ 
Nâvek-i gamze-i dildûz ile ebrû yerine 
 
Süreriz tîğimizin zevk u safâsın her dem 
Sîm-tenlerle olan lezzet-i pehlû yerine 
 
Gerden-i tevsen-i zîbâda kıtasi dil-bend 
Bağladı gönlümüzü zülf ile gîsû yerine 
 
Süreriz esb-i hüner-mend-i sabâ-reftârı 
Bir perî-şekl-i sanem gözleri âhû yerine 
 
Seferin cevri çok ümmîd-i vefâ ile velî 
Olduk âşüftesi bir şûh-i cefâ-cû yerine 
 
Gönlümüz şâhid-i zîbâ-yı cihâda virdik 
Dilber-i mâh-ruh u yâr-ı perî-rû yerine 
 
Olmışuz cân ile billâh Gazâyî teşne 
İçeriz düşmen-i dînin kanını su yerine 
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Kütahyalı Hasan Bedrettin Paşa’nın Gazi Giray’ın Gazeline Tahmisi 
 
Koklarız bâd-ı gazâ sûsen ü şebbû yerine 
Seyfi tercih ederiz ziynet-i bâzû yerine 
Dâimâ kan içeriz bâde-i mînû yerine 

Râyete meyl ederiz kâmet-i dilcû yerine 
Tûğa dil bağlamışız kâkül-i hoş-bû yerine 

 
Savaş rüzgârı koklarız çiçek şebboy yerine 
Kolumuzda silah olsun isteriz süs yerine 
Kan içeriz zümrüt kadehlerden bade yerine 

Bayrağadır meylimiz sevgilinin endamı yerine 
Tuğ çeker gönlümüzü güzel kokulu kâkül yerine 

 
*** 
 
Gerçi sây etti dili bende o şûh-i rânâ 
Lîk kâr eylemedi eylediği istingâ 
Biz ki sâbit kademiz merdliğimizde hâlâ 

Heves-i tîr u kemân çıkmadı dilden aslâ 
Nâvek-i gamze-i dildûz ile ebrû yerine 

 
O şuh gönlümü esir etmeye çok gayret etti 
Hadi yelkenleri aç emri verdi lakin bize geçmedi  
Biz sabitkademiz kimse bozamaz mertliğimizi 

Ok, yay, kılıç, mızrak tutkusu çıkmadı asla gönlümüzden 
Kaşları ebru, gamzesi gönül çelici sevgili yerine 

 
*** 
 
Bezm-i dilber ne kadar olsa dahi dâfi’-i gam 
Neş’e-bahş eylemede ceng ile olmaz tev’em 
Pek hatâ neş’e-i sahbâ ile olmak sersem 

Süreriz tîğimizin zevk u safâsın her dem 
Sîm-tenlerle olan lezzet-i pehlû yerine 

 
Dilberler meclisinde onlarla olmak gamları giderir 
Fakat asla savaşın verdiği neşe gibi değildir 
Kadehlerde mutluluk aramak pek hatalı, düşülmez  

Biz her dem silahların verdiği zevk ve sefayı süreriz 
Gümüş tenli güzellerin alınacak lezzet yerine 

 
*** 
 
Ko çalışsın o sanem gönlümüzü etmeğe bend 
Ederek zülf-i girihgîrini çapraz peyvend 
Bu teşebbüste o âfet olamaz fâide-mend 

Gerden-i tevsen-i zîbâda kutas-ı dil-bend 
Bağladı gönlümüzü zülf ile gîsû yerine 
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Bırak o put gönlümüzü bendetmeye çalışsın 
Düğümlü zülfünü çapraz bağlıyarak 
O afet buna kalkışmaktan faydalanamaz 

Yakışıklı ve dikbaşlı atın gönül çalan gerdanı 
Gönlümüzü bağladı zülüf ve kâkül yerine 

 
*** 
 
Dilberânın bizi iskât edemez güftârı 
Bozamaz işve-i can-sûzları efkârı 
Merdlerin harb u cihâd etmedir ancak kârı 

Severiz esb-i hüner-mend-i sabâ-reftârı 
Bir perî-şekl-i sanem gözleri âhû yerine 
 

Dilberlerin yürüyüşü bizi susturamaz 
Can yakan işveleri fikrimizi bozamaz 
Mertleri kazancı ancak harb ve cihad etmektir 

Sabah rüzgârı gibi yürüyen hünerli atı severiz 
Put şeklindeki bir ahu gözlü, peri yerine 

 
*** 
 
Fikr-i ümmîd-i gazâ gönlümüze yer ideli 
Nefse dûş oldu kesel cümlemizi etti deli 
Hâsılı sây ederiz etmeğe der-dest emeli 

Seferin cevri çok ümmîd-i vefâ ile velî 
Olduk âşüftesi bir şûh-i cefâ-cû yerine 
 

Düşmanla savaş ümidi gönlümüzde yer edeli 
Nefsimize tembellik çöktü hepimizi deli etti 
Kısacası emelimizi ele geçirmeye çalışırız 

Seferin vefa ümidiyle eziyeti çok olsa da 
Delicesine seveni olduk cefâ veren güzeli yerine 
 

*** 
 
Levha-i dilde olan nakş-i sevâdı sildik 
Varımız terk ederek bâb-ı gazâya girdik 
Cân-ı şîrînimizi din yoluna hasr ettik 

Gönlümüz şâhid-i zîbâ-yı cihâda virdik 
Dilber-i mâh-ruh u yâr-ı perî-rû yerine 
 

Gönül levhasındaki siyah nakışı sildik 
Varlığımızı terk ederek savaş kapısına girdik 
Tatlı canımızı din yoluna hasr ettik 

Gönlümüzü cihadın yakışıklı güzeline verdik 
Ay yüzlü dilber ve peri yüzlü sevgili yerine 
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*** 
 
Bedriyâ dîn yoluna sıdk ile cân bahş edene 
Âb-ı Kevser’den olur gerçi atâ-yı hasene 
Lezzet-i hûn-i adû lîk elezdir bilene 

Olmışuz cân ile billâh Gazâyî teşne 
İçeriz düşmen-i dînin kanını su yerine 
 

Ey Bedri din yoluna canını verene 
Gerçi güzel bir lütuf Kevser suyu gibi olur 
Ama bilenler için düşmanın kanı daha lezzetlidir 

Ey Gazayî, billahi candan susamışız 
Din düşmanının kanını içeriz su yerine 

 

 

 

 

MÜTEKAİD MUALLİM 

Adı Hasan. Kimi Hasan Bey der, kimi Hasan Hoca, kimi de kendince, 

baba, amca, dede, dayı, hacı baba veya neyse. Hasan bey diyen pek 

olmaz. Çünkü adının sonuna bey gelen emekli öğretmenlere pek 

benzemez. Adının sonuna bey gelerek seslenilenler, genellikle matruş 

çehrelerini tamamlayan bir gözlükle gezerler. Gözlükleri özel bir iple 

bağlıdır, boyunlarından aşağıya doğru sallanır. Bu görüntü sahibine ağır 

bir hava verir. Çok okuyan, vaktinin çoğunu okumakla geçiren biri gibi 

gösterir sahibini. Kravat ve takım elbise, ucuz ve eski fakat mutlaka 

boyalı siyah ayakkabılarıyla “bey” denmeyi hak edecek her şey tamam 

olur. Hasan Hocaya Emekli Öğretmen tarifi de pek uymaz. Kafasında hacı 

takkesi, beyaz sakallarının örttüğü çizgileri belirsiz siması, bıyık kısmı 

daha çok alınmış sünnete uygun tıraşı, ayaklarındaki mest lastik, kalın 

kaba kumaştan dizleri çıkmış pantolonu ile insanın ona daha çok mütekait muallim diyesi gelir. 

Mütekait muallim Hasan Hoca, yeşillikler içinde küçük, zarif, temiz caminin şadırvanında abdest 

alırken, içinden, burasını daha önce neden görmedim diye hayıflanıyordu.  Ne kadar güzel Allah’ım. 

Tepeden aşağıya uzanan manzaraya hâkim, kalabalığın hay huyundan azade bir küçücük huzur adası 

sanki. Hikmetiye camii. Eski binalara hep “tarihî” derler ya tam işte öyle. Elden geçirilmiş, tamir 

edilmiş, eski olma özelliğini kaybetmesin, eski gibi görünsün diye azami özen gösterilmişti. Çok geniş 

bir bahçenin içindeydi. Bu yüzden olduğundan daha küçük görünüyordu. Bahçe tertemizdi. Süs 

ağaçlarının altında boydan boya uzanan çimler yemyeşildi. Büyükçe bir üçgen meydana getirecek 

şekilde ki üç süs ağacının gölgesine bahçe koltukları dizilmişti. Bu bahçe koltukları genişçe bir çember 

meydana getiriyordu. Yaz gecelerinde yatsı namazından sonra cemaat buraya toplanacak hiç birinin 

diğerine üstün görüneceği bir konum olmaksızın oturacaklar ve sohbet edeceklerdi. Büyük bahçeyi 

düzgün bir çizgi şeklinde kesen yol, kırmızının hâkim olduğu renkli taşlarla döşeliydi. Yol, Süslü 

demirlerle yapılmış bahçe kapısından başlıyor caminin altı basamaklı merdivenlerinde bitiyordu. 

Camiye gelenleri bir protokol ciddiyeti içinde karşılaması düşünülmüştü sanki. Yüzü camiye dönük 

olanlar için sol tarafta gösterişli bir şadırvan vardı. Daha arkada adeta gizlenmiş gibi belirsiz 
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tuvaletlerin kapısı görünmekteydi. Caminin duvarları taştan örülmüştü. Duvarın çatıyla birleştiği yerin 

hemen alt kısmında kırmızı ateş tuğlalarından örülmüş bir bölüm vardı. Dörtgen binayı çepeçevre 

sarıyordu. Giriş kapısı aynı tuğlalardan örülmüş bir kemerin boşluğundaydı. Tuğla ve taşın uyumu 

eskiyi kaybetmeden yenilenebileceğini gösteren bir usta işi olduğunu ilk bakışta hissettiriyordu.  

Mütekait Muallim Hasan Hoca’nın çok düşkün olduğu şeylerden biri de cami şadırvanlarında abdest 

almaktı. Şadırvanı görünce abdesti olsa bile kollarını sıvar suyun akışına bırakırdı kendini. Biraz daha 

arınmışlık duygusunun iç dinginliğiyle girerdi camiye. Telaşlı bir adam cırtlak renkli kravatını 

savuraraktan yanına oturdu. Hasan Hocaya hafifçe bir hoş geldin tebessümü gönderdi. Hızlıca abdest 

almaya başladı. Camiden içeriye ikisi beraber girdiler. Düzgün giyimli adam, ses cihazlarının dolapların 

olduğu bölüme yöneldi. Dolaptan cübbe ve sarık alıp giyindi. Mihraba doğru yürüdü.  

Caminin içi de dışı kadar güzel, temiz, bakımlıydı. Minber, mihrap ve kürsü Maraş işi ceviz ahşap 

malzemeden yapılmış, Selçuklu desenleriyle süslenmişti. Kürsünün üzerinde ahşap oymadan nefis bir 

hatla “din nasihattir” hadisi, minberin kapısının üzerine aynı hat, aynı ahşap oyma ile “ey kapıları 

açan” ayeti yazılmıştı. Sadece iki kişi idiler. İmam ve Hasan Hoca, ikindi namazının sünneti için ellerini 

kaldırdığı sırada kapı açıldı. Üçüncü adam girdi içeriye. Zayıfça yaşlı bir adamdı. Siyah paltosunun 

içinde iyice küçülmüştü. Hareketlerinden caminin cemaatinden olduğu belli oluyordu. Nitekim farza 

geçtiklerinde müezzinliği yapmaya başladı. Sesi de kendi gibi iyice yaşlanmıştı. Ama ağzı düzgündü, 

Kuranı kerimi sonradan öğrenmiş gibi görünmüyordu.  

Namaz çıkışı caminin merdivenlerinden aşağıya inerken Hasan Hoca’ya hoş geldin dediler. Hasan 

Hoca ardından neden burada olduğunu anlamaya yönelik sorular geleceğini biliyordu. Onlardan önce 

davrandı.  

“Ben aşağıdaki köydenim. Burayı duyar merak ederdim. Yıllar sonra nasip oldu. Bugün yolum düştü. 

Ne kadar güzel bir caminiz varmış. Allah yapanlardan, yardım edenlerden, bakıp koruyanlardan razı 

olsun” dedi.  

“Öyledir” dedi İmam. “Bu cami Sultan Abdülhamit’in eşlerinden birinin eseridir. Kendisi bu 

köydenmiş. Kafkas asıllıymış. Bu köyün de ekseriyeti Kafkas”  

Hasan Hocanın, Sultan Abdülhamit dendiğinde burnunun direği sızlar, içinden öfke ve hüzün karışımı 

bir isyan duygusu kabarırdı. Osmanlı Padişahlarının içinde belki en mükemmeli olan ama bir o kadar 

da sövüp sayılan, kızıl sultan diye aşağılanan yaptığı her şey kötü, zararlı, yıkım olduğu söylenen 

birisiydi. İmam hiç farkında olmaksızın yarasını deşer gibi devam ediyordu. 

“Sultan Abdülhamit, tahttan indirilip Selanik’e gönderildiğinde aile efradından yanına belirli sayıda 

insan alınmasına izin verilmiş. O da bu kadıncağızı serbest bırakmış. Köyüne gelmiş, yerleşmiş. 

Saraydan gelenlerin görgüsünü yaymış köyüne. Bu camiyi de yaptırmış. Buraları temizlik, nezaket, 

nezahet bakımından çok iyidir o yüzden” 

Hasan Hoca, Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilişine takılmış kalmıştı. İmamın anlattıkları pek de 

ilgisini çekmiyordu. Öğretmenlik yaptığı okulda uzun yıllar boyunca kendisine nasıl davrandıkları yine 

canlanıvermişti gözlerinin önünde. Onun sessizliği müezzinlik yapan yaşlı adamın dikkatini çekmiş gibi 

yüzüne bakıyordu. Biraz daha yaklaştı Hasan Hocaya; 

“Yahu biz tanışıyoruz galiba ama çıkaramıyorum bir türlü” dedi.  

Hasan Hoca’nın  

“Ben de sizi hatırlamaya çalışıyorum, evet tanışıyoruz bir yerden” demesine kalmadan birbirlerine 

sarıldılar.  
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“Sen öğretmendin değil mi? Bizim Nergis Hanım ile Güler Hanımın okulunda?” 

“Tamam, siz onların akrabasıydınız. Hala çocuğu gibi falandı galiba” 

“Evet, akrabayız onlarla, Güler benim teyzemin kızıydı, Nergis Hanım da onların geliniydi” 

“Çok uzun zaman önceydi değil mi?” 

“Yani nerden baksak otuz beş yıl civarındadır” 

“Çok değişmişsin sen” 

“Hepimiz çok değiştik” 

Hasan Hocanın zihninde Abdülhamit ile beliren sisli fotoğraf, gümüş nitrat eriyiğinde belirginleşen 

kartın görüntüsü gibi gittikçe netleşiyordu. Arka taraflarda kalan tozlu dosya hafızadan çıkıp ön 

belleğe yerleşiyordu. Dindar bir öğretmene çocuk emanet edilemeyeceğini söyleyen Nergis ve Güler 

öğretmenler velileri ikna ediyorlar, Veliler Maarif Müdürlüğüne şikâyet dilekçesi veriyor, Hasan 

Hocaya soruşturma açılıyordu. Gelen müfettiş her teneffüste ifadesini alıyor, bağırıp çağırarak 

azarlıyordu. Kasten Cuma günü gelmiş, onun Cuma namazına gitmesini engellemeyi kendisine iş 

edinmişti. Öğretmenler odasında ki bayan öğretmenler içlerinde sebep oldukları zulme dair hiçbir 

vicdan kıpırtısı hissetmeksizin aralarında fısıldaşıyorlardı. Hiç kimseye bir susam tanesi kadar zararı 

olmayan bir adama bu müfettiş inşallah fazla zarar vermez, dedi birisi, timsahın gözyaşları hükmünde 

bir merhamet göstererek. Oysa adalet merhametten önce gelmeliydi. Hasan Hoca kapıya bakan 

odada müfettişin kendini beklediğini Cuma namazına giderken tespit yapıp tutanağa geçeceğini 

dindarlık gibi soyut bir suçlamadan görevi terk etmek gibi somut bir suça dönüştürmek istediğinin 

farkındaydı. Karşısına geçip ben Cuma namazına gidiyorum sen elinden geleni yap demeye cesaret 

edemedi. Yıkılası hanedeki evladı iyal bu cesareti göstermesine maniydi. Cuma namazına gitmemek 

ise asla bir tercih değildi. Allah’ın kalbini mühürleyeceğini öğrenmişti. Bunlar gibi olurum, bunlara 

benzerim sonra diyordu eğer Cuma namazına gitmez isem. Sınıfın bahçeye bakan penceresini açtı. 

Bahçeye atladı. Oradan yakındaki camiye yürüdü hızlı adımlarla. Namazdan dönüp geldiğinde 

müfettişin gittiğini gördü.  

Otuz beş yıldır görüşmeyen iki yaşlı adam bu tesadüfe şaşkınlıklarını belirterek kırmızı taşlarla 

döşenmiş yoldan yürüyüp bahçe kapısından dışarı çıktılar. Ayrılırken her ikisi de vedalaşma cümlesine 

biraz mahcup; 

“Sizin adınız neydi?” 

Sorusunu ilave ettiler.  

Coşkun Yüksel 

 

 


