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İçinden geçtiğimiz mart ayının önemli sosyal etkinliği Çanakkale Savaşı’nın yıldönümüydü. Çanakkale Zaferi 

kutlandı. Hatırlandı. Ağlandı. Sarıkamış şehitleri ve Yemen şehitleri de son yıllarda daha bir yoğunlukla 

anılmakta. Çanakkale, Yemen, Sarıkamış ve bu büyük felaketlerin başlangıç noktası olan Balkan Savaşları 

neredeyse tamamen unutulup gidecekti. Yüz yıllık yakın tarihimizde aklımıza sokulmak istenen sadece 

Dumlupınar ve İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana gibi büyükşehirlerimizin düşman işgalinden 

kurtuluşunun yıldönümleri olmuştu. Nedense bu şehirlerin düşman işgaline uğramalarının sebepleri ve 

ayrıntıları üzerinde pek durulmazdı. Geçmiş geçmişte kaldı, önümüze bakalım der gibi bir tutumdu. Bu durum, 

sanki geleceğe dair umut aşılamaya çalışan olumlu bir tarafı varmış gibi görünmekteydi ve fakat aslında insanın 

uğradığı bir dizi felaketten sonra arsızlaşmasıydı, vurdumduymazlaşmasıydı. Mehmet Akif eğer Çanakkale 

Destanı’nı yazmamış olsaydı o savaş, ruhundan soyulmuş bir takım rakamlardan ibaret malumat kırıntısı olarak 

kalmaya mahkûm olacaktı.  

Balkan Savaşları’ndaki mağlubiyet çöküşün işaret fişeğiydi. 1908 yılında Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 

Rusya Sırbistan ve Bulgaristan'ın çıkarlarının çatışmaması için bunlar arasında arabuluculuk yapmaya başladı. Bu 

ittifaka Yunanistan ve Karadağ da katıldı. İtalyanlarla girişilen Libya-Trablusgarp Savaşı da onların ellerini 

güçlendirdi. 1912 tarihinde savaş başlattılar. Bir yıl içinde Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ'dan 

oluşan Balkan Birliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki topraklarının neredeyse tamamını ele geçirdi. 

Dünün domuz çobanı denilerek aşağılan tebaası Osmanlı'yı kökünden sarsıyordu. Hatta Müslüman olan 

Arnavutlar da onlara katılmıştı. Çok kısa zaman zarfında, yüz binlerce asker, binlerce top ve silah kaybedildi. 

Savaş, sayısı bugün dahi tespit edilemeyecek derecede Türk, Pomak, Arnavut ve diğer Müslümanların katline ve 

mecburen göçüne yol açtı. Balkanlar'daki nüfus dağılımı büyük ölçüde değişti. Bulgaristan ordusu, Çatalca'ya 

kadar ilerleyerek, İstanbul'u tehdit etmeye başladı.  

Bolayır Savaşı bu tehdit üzerine başlamış ve kaybedilmiş bir savaştı. Dört tane erkan-ı harp subayının birbiriyle 

çekişmesi gibi aptalca bir hırsın yol açtığı bu hezimet son büyük darbe olmuştu. Yemen ve Sarıkamış da bunların 

ardından geldi.  

Bugün bunları olması gerektiği gibi hatırlayıp hatırlamadığımızı sorgulama ve tartışma günüdür. Hafızasını 

kaybetmiş, kimliksiz, kişiliksiz, ne olduğunu kendi bile bilmeyen bilinçsiz bir kitleden, duyguları bile turistik 

metaya dönüştürüp üzerinden para kazanacak kadar alçalan, açgözlü tacirlere dönüşmeyi hatırlama sayamayız. 

Bu durumun, hafızayı sildikten sonra insan kafasına maymun beyni nakli yapmaktan başka tarifi olamaz. Tarihi 

haremdeki kadın entrikası derecesinde magazinleştirenler kadar bunları tüketenler de suçludur, sorumludur.  

Ekranlarda, tarihi ait olduğu kampa göre anlayıp anlatanlar, bir kaç eski metne aşinalığı, bir kaç eski eşyanın 

antika uzmanlığı ile tarih allamesi  kesilenler cirit atıyor. Dün Abdülhamit'e "Kızıl Sultan" diyenlerin sesi çok 

çıkıyordu. Bugün "Ulu Hakan, Cennetmekan, Evliyaullah'tan" diyenlerin. Halbuki onun günlük hayatına şahitlik 

eden kitabı, tiyatro sevgisini, opera tutkusunu, polisiye roman düşkünlüğünü, karakter özelliklerini anlatan 

hatıraları kimin yazdığı bile  henüz tespit edilebilmiş değil. Onun hakkında hiç bir kitap okumadan fikir beyan 

etmenin birbirinden ne farkı olabilir? Buna benzer tarifler için eskiler indi mütalaa derlermiş. Kitap, kaynak ve 

belgeye ulaşmadan söz söyleniyorsa, söylenen sözün yöntem olarak birbirinden farkı yoksa varılan sonucun 

değeri olabilir mi? 

Söz kitaba gelince meraklısına notumuz şudur; 

Ahenk Dergisinin 47. sayısında e-kitaplar bölümüne Bolayır Muharebesi ve Balkan hezimetinin Sebeplerine dair 

iki kitap ilave edildi. Ayrıca yine temel kaynaklardan Hazreti Üftade Divanı da aslıyla beraber sunuldu. Her üç 

kitabı da Faruk Yücel yayına hazırladı.  

Sağlık ve esenlik dileklerimizle. 
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Soğuk Sone 

Haziran temmuz geçti ağustos eylül geçti  
Şimdi hüküm sırası zemheridedir artık 
Denizlerde fırtına bütün gemiler batık 
Gazel tuttu bahçeyi gül geçti bülbül geçti 
 
Zaten taştandı ya üstelik soğuk yastık 
Her şey soğuk aslında hem döşek hem de yorgan 
Battaniye bükülür olur aynen bir urgan 
Acep bunun için mi göğün kaşları çatık 
 
Ne var ki arada bir aç yüzünü buluttan 
Bir sıcak gülümseme kalmadı mı derinde 
Hiç değilse bir ışık gelecekten umuttan  
 
Çok geçmeden olacak her şey yerli yerinde 
Acaba o günlere yetişir mi bu fakir 
Başka hiç bir şey değil aslında gönül geçti 
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(2/2610) Tatlı sözler yaltaklanmalar aldatmasın seni 

İzin verme süslü bir kadın gibi seni cezbetmesini 

 

Tatlı sözler, iltifatlar, övgüler hep hoşumuza gider. İnsan olarak en büyük zaaflarımızdan birini 

başkaları tarafından övüldüğümüzde gösteririz. O kadar ki bu zaaf bazılarında bağımlılık 

derecesindedir. Eğer umduğu ve beklediği övgü ile karşılaşmazsa yanındakini düşman bile görür. 

Terim olarak; bu işi meslek edinmiş, sürekli muhataplarını öven ve bu övgüsünden menfaat temin 

edenlere “meddah” denir. Sonradan hikâye anlatanlara da meddah denmiştir. Belki de meddahlar 

dinleyenlerinin hoşuna gidecek şeyler anlattığı için onlara bu isim verilmiştir. Hadis-i Şerifte 

“meddahın yüzüne toprak saçın” buyrulur. Çünkü övgüde insanın kimyasını bozan zararlı etkenler 

vardır. Övülmek ve beğenilmek kişide düzeltmesi gereken kusurlarını görmesine mani olur. Kişi 

onlarla uğraşacağına kendini beğenmeye başlar. Kendini beğenmenin iki zararlı yan etkisi çıkar 

ortaya; ilkinde kendini geliştirmenin, daha iyi bir insan olmanın yolunu keser,  diğerinde ise kendini 

beğenme ilerler ve kibre dönüşür. Kibir ise malum olduğu üzere büyük günahtır. Birinci mısrada 

övgüden fazlası anlatılmaktadır. Övgünün bir doz fazlası tatlı sözlerdir. Tatlı sözlerin asıl nedeni 

genellikle yaltaklanmadır. Yaltaklanma yapanı küçük düşürecek bir davranış bozukluğudur. Buna 

rağmen insan aldanabilir hatta aldanır. İşte bu aldanış şehvete benzer. Aldatan değildir suçlu, 

aldanandır. Aklını fikrini denetim dışına bırakarak yaptığından haz almak,  yapanın elde etmek istediği 

şeyi elde etmesiyle sonuçlanır ama elindekini yaltaklanana kaptıran işi anladığında iş işten geçmiştir 

artık.  

 

Bir aşağılığın seni övmesinden yeğdir 

Bir şahın tokadı ki seni değerlendirir 

 

Soylu padişahların yaptığı lütuftur ve ihsandır 

Ruh himaye ederse şayet o zaman ceset candır 

 

Övgü yaltaklanandan gelir. Yaltaklanan değersiz bir aşağılıktır. O övgü senin ne işine yaracak ki, seni 

aldatmak için tuzağa serpilmiş darı, oltanın ucuna takılmış yem gibidir. Buna kanıp kaybetmektense 

seni kendine getirecek bir tokat daha çok işine yarar. Bayılanı ayıltmaya yarayan cinsten bir tokat. Kan 

dolaşımının eski ritmine dönmesini sağlayan bir sarsış. Donmadan önce bedene gelen uykudan 

uyandırmak için harcanan çaba. Kendine gelmeni sağlayacak ne varsa o. Canını yaksa bile işine 

yarayacak olan odur. Bir alçağın övgüsü seni değersizleştirir. Ama bir şahın tokadı değerini artırır. Hiç 

değilse şahın seni muhatap almaya değer bulması bile değerli olduğuna işarettir. Zaten soylu 

padişahlar öfke ile tokat atmazlar. Onlardan gelen canını yaksa bile lütuf ve ihsandır. Çünkü seni 

kendine getirmek içindir. Çünkü neticesi itibarıyla senin lehine olan odur. Ruh şahlar şahından gelen 

cevher olduğu için beden ona nispetle değerlidir. Ruh yoksa beden cesettir. Bu yüzden bedene gelen 
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acıyı ruhun cesede can vermesi şeklinde anlamak sezadır. Acıdan kaçmamak, övgü ve diğer hazların 

peşinde koşmamak insanı daha çok insan eden unsurlardandır.  

Burada öven ve yüzüne gülen alçak dünya da olabilir. Çünkü dünya kelimesi “Deni: Alçak” 

kelimesinden türemiştir. Dünyada haz ve lezzetlere, dünyada kalacak ve sonsuza intikal etmeyecek 

şeylere sahip oluşun, dünyanın seni övmesi yüzüne gülmesi, bir alçağın yaltaklanması gibidir. Şahın 

tokadı ise, seni ebedi âleme yönlendirmek için başına gelen belalar ve musibetlerdir. Hastalıklar, 

açlıklar, çaresizlikler, yokluklar ve yoksulluklar seni sonsuz olana yönlendiriyor ise asıl iyi olan odur.  

Yaltaklanmanın da, övgünün de övgüden hoşlanmanın da temel sebebi hamlıktır. Terbiyeden 

geçmemiş olmaktır. Terbiye görmüş insanlarda bu ve buna benzer arızalar olmaz.   

 

Nerede boş konuşan bir geveze görürsen bil ki 

Bir üstadın dizinin dibinden firar etmiştir 

 

Sadece karşısındakini övmek, sadece menfaat temin etmek için yaltaklanmak değil, konuşma adabı 

hakkında yetersiz olmak, ağzına, diline, ağzından çıkan söze dikkat etmemek, çok ve boş konuşmak, 

gevezelik etmek hep böyle terbiye noksanı kişilerin işidir. “Allah’ım susmamı tefekkür,  konuşmamı 

zikir eyle!”  diye öğretilen duadan bihaber olanlardır. Çoğu da eline geçen bu terbiye fırsatını tepmiş, 

bulduğu üstadın dizinin dibinden kaçmış tiplerden olur.  

 

Hilekâr nefsine kanmıştır aldanmıştır 

Hâsılatsız kimsesiz ve de garip kalmıştır 

 

Bir üstadın dizinin dibinden firar etmek, daha başka birçok zarara yol açar. Muhtelif sebeplerden 

dolayı firar eder insanlar. Ama o muhtelif gibi görünen sebepler, nefsin herkese farklı hileler 

uygulamasındandır. Bütün firar sebepleri aslında nefsinin hilesine kanmaktır. Böylece gelişme, 

kusurlarından temizlenme yani terbiye olma imkânından mahrum kalınır.  

 

Olsaydı üstadın muradınca eğer ki 

Hem kendini hem etrafını mesrur ederdi 

 

Eğer nefsin hilesin kanıp da firar etmeseydi, üstadın dizinin dibinde oturmaya sabretseydi, hem kendi 

mutlu olacaktı hem etrafına mutluluk verecekti. Çünkü terbiye görmüş olacaktı. Çünkü kusurlarından 

kurtulmuş, kendini geliştirmiş olacaktı.  

 

Kim kaçarsa üstadın terbiye rahlesinden 

Kaçmış ve uzaklaşmış olur kendinin devletinden 

 

Bu tuzağa düşenler başkalarına değil kendilerine zarar vermiş olurlar. Kendi devletlerinden, kendi 

ikballerinden, kendi saadetlerinden kaçmış olurlar. Oysa yaşamanın gayesi sonsuz olan için hazırlık 
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yapmaktır. Terbiye olma imkânını firar ederek heder edenler, hayatın temel gayesinden de 

uzaklaşmış olurlar. Sonsuz olana değil geçici olana yoğunlaşırlar. Bu dünya hayatı için öğrendiklerin, 

üstadın dizinin dibinde oturdukların konunun dışındadır. Dünya sanatlarından biri için bir ustaya, bir 

öğreticiye, bir üstada muhtaçsın. Bundan kaçmaz, buna gereken önem ve ihtimamı gösterir de 

diğerinden firar edersen, sonsuz olana kısacık olanı tercih etmiş olursun.  

 

Ten kazancın için bir sanat öğrendin, tamam 

Ama din kazancın içinde göster ihtimam 

 

Dünya serveti kazanmak için elbet çalışacaksın 

Ama bu fani dünyayı terk ettiğinde ne yapacaksın? 

 

(2/2620)Öteki âlem için de bir sanat öğrenmeye gayret et 

O sanattan hâsıl olsun af ve mağfiret 

 

Bu dünya kazancı için bir sanat öğrenmen, çalışman, çabalaman, mücadele etmende sorun yoktur. 

Elbette bunlar olacaktır ve olmalıdır. Vazifelerinden biri de budur. Ama bu ebedi olanı unutturacak 

boyuttaysa, o cihan için bir şey kazanmadıysan, orası için geçerli bir sanat öğrenmedi, hele onu 

öğretecek üstadın dizinin firar ettiysen hâlin yaman demektir.  

 

O cihan için de bir kâr ve kazanç gerektir 

Sanma ki bu dünya ticareti kâfi gelecektir 

 

Hak Teâlâ dedi; "bu dünya ticareti" 

"Ötekine nispetle bir çocuk oyuncağı" 

 

Hadid Suresi’nin yirminci ayet-i kerimesinde şöyle ferman buyrulur: 

*Bilin ki (ey insanlar!) Bu dünya hayatı, sadece bir oyundan, geçici bir eğlence ve güzel bir gösteriden, 

birbirinizle büyüklük yarışı(na girişmenizden) ve daha çok servet ve çocuk sahibi olma hırsın(ız)dan 

ibarettir. Bu (dünya)nın durumu, (hayat getiren) yağmurun hikâyesine benzer: Yağmurun yeşerttiği 

bitki, toprağı ekenlere sevinç verir ama sonra kurur ve sen onun sarardığını görürsün, sonunda toprak 

haline gelir. Ama öteki dünyada (insanın durumu ile ilgili ebedi hakikat açıkça ortaya çıkacaktır). (Ya) 

şiddetli azap yahut Allah'ın bağışlayıcılığı ve hoşnutluğu, çünkü bu dünya hayatı, kendini kandırmanın 

zevkin(i tatmak)tan başka bir şey değildir+ 

Ankebut Suresi’nin atmış dördüncü ayeti kerimesi de şöyledir: 

*Çünkü (akıllarını kullansalardı bilirlerdi ki) bu dünya hayatı geçici bir zevk ve eğlenceden başka bir şey 

değildir; oysa sonraki hayat, tek (gerçek) hayattır: keşke bunu bilselerdi!+ 

Ayeti kerimelerde dünya hayatı için “oyun” buyrulması açılıyor ve buna telmihte bulunarak “ötekine 

nispetle çocuk oyuncağı” şeklinde ifade ediliyor. Şöyle ki, 
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Bir çocuk diğer bir çocukla arkadaş olur 

Hazırlık yaparlar, oyun kurulur 

 

Dükkâncılık oynayacaklar kurulur dükkân 

Fakat içlerinde ne kâr endişesi vardır ne ziyan 

 

Akşam olur çocuk evine döner ama açtır 

Oynadığı oyun sadece açlığını artırmıştır 

 

Dünya hayatında peşinde koşulan kazancın nasıl bir yorgunluk olduğu eve dönünce anlaşılacaktır. Eve 

dönüş yolculuğu kaçınılmaz olan ölümle başlar.  

 

Bu cihan bir oyun yeri ölümse gece 

Yorgun ve boş kese ile gitme vakti gelmiştir işte 

 

Din kazancı aşktır ve gönül cezbesidir 

Hakkın nuruna rehber bu kabiliyettir 

 

Bu aşağılık nefis fani kazancın peşindedir 

Yetsin faninin peşinde koştuğun, insaf! Yetişir 

 

Öyle aşağılıktır ki nefis şeref kazanmak bile istese 

Bu isteğin ardında saklamaktadır hile ve desise 
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Halkın eğitimine adanmış bir hayat; 200’ün üzerinde müstakil 

kitaba, sayısız kısa-uzun risale, hikâye ve makaleye imza atmış bir 

yazar; kendi eserlerini kendi basıp neşreden bir matbaacı,  dergiler 

ve gazeteler kurmuş ve yönetmiş bir yayıncı.  

İlk Türk romancısı, ilk köy hikâyesinin, ilk polisiye romanın yazarı; 

popüler ve ansiklopedist muharrir. 

Okuyucunun “hâce-i Evvel” i, Matbuat âleminin “Efendi baba” sı, 

“Güçlüklerden yılmayan canlı hizmet adamı”, , “kırk beygir 

kuvvetinde bir yazı makinesi”,  “araya giren romancı”,  “taraf tutan 

yazar”, “yârenlik eden kişi”. 

 Tarihçe-i Hayatı : 

1844: İstanbul Tophanede dünyaya geldi. Babası fakir bir bezzaz (manifaturacı) olan Süleyman Ağa, 

annesi Çerkez kökenli Nefise hanımdır. 

1854: Küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine ailece Vidin’e, orada memur olan üvey ağabeyi Hafız 

İbrahim Ağa’nın yanına gittiler. Ahmet Mithat Efendi ilk tahsiline burada başladı ancak 

tamamlayamadan ailesiyle İstanbul’a döndü. 

1857: Sıbyan mektebini Tophane’de bitirdikten sonra Mısır Çarşısı’nda bir aktar dükkânında çırak 

olarak çalışmaya başladı. Bu arada okuma yazmasını ilerletirken, Galata’daki bir yabancıdan Fransızca 

öğrenmeye başladı.  

1861: Hafız İbrahim, Mithat Paşa’nın Niş valiliği esnasında Niş’te görev alınca ailece Niş’e, ağabeyinin 

yanına gittiler ve orada Rüştiye tahsiline başladı. 

1864: Rüştiye tahsilini tamamladıktan sonra Rusçuk’a geçti. Birkaç Balkan vilayeti Tuna Vilâyeti adı 

altında birleştirilmiş, valiliğine de Mithat Paşa getirilmişti. Hafız İbrahim, vâli Mithat Paşa’nın 

teveccühlerini kazanmış ve kaza müdürü olmuştu. Ahmet Mithat Tuna Vilâyeti Mektubî kaleminde 

memuriyete başladı. Vâli Mithat Paşa ondaki zekâ ve kabiliyeti keşfetti; ona kendi adını verdi ve 

Fransızca öğrenmeye teşvik etti.  

1865: Politika Müdürlüğü Türkçe kâtipliği görevine geçti. Burada da Fransızcasını ilerletmeye devam 

etti. Vilâyetin resmi yayın organı olarak yeni kurulan Tuna gazetesinde muharrir olarak görev aldı, bir 

yandan da gazetecilik, yayıncılık ve matbaacılık işlerini yaşayarak öğreniyordu. 

1866: Bir tercümanlık göreviyle gittiği Sofya’da Servet hanımla evlendi. Kısa bir süre sonra Rusçuk’a 

geri çağrıldı.  

1868: Ziraat Müdürlüğünde kâtip ve Tuna gazetesine başmuharrir oldu.  

1869: Tuna valiliğinden Bağdat valiliğine naklen tayin edilen Mithat Paşa’nın maiyetinde Bağdat’a gitti. 

Verilen görev gereği İstanbul’dan aldığı matbaa malzemesiyle Bağdat Vilâyet matbaasını ve Zerva isimli 

vilayet gazetesini kurarak faaliyete geçirdi. Bu gazetenin başyazarlığının yanı sıra ilk eserleri olan 

“Hace-i Evvel” serisini ve “Kıssadan Hisse”yi de yazarak yayınladı. 

Bağdat’ta tanıştığı ressam ve müzeci Osman Hamdi bey’in tesiriyle batı kültürüne ilgisi arttı. Dünya 

dinleri, doğu dilleri ve kültürleri hakkında derin bilgisi olan İbrahim Bakırcan Muattar da doğuyla 
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ilgisinin ve bilgisinin artmasına vesile oldu. Bir yandan da devrin büyük ulemasından Muhammed 

Zühavi’den medrese ilimlerini öğreniyordu. 

1870: Maarif Vekaletince düzenlenen ders kitapları yarışmasına “Hace-i Evvel” ile girdi. 

1871: Basra mutasarrıfı olan ağabeyi Hafız İbrahim Paşa’nın vefatıyla ailenin bütün yükü kendisine 

kalmıştı. Amirlerinden zorla izin alarak İstanbul’a döndü. 

Ceride-i Askeriye (Askerî Gazete) başyazarlığı, Basiret gazetesi tercüman-yazarlığı yaptı. Bu arada 

Tahtakale’de oturduğu evde, personeli aile fertleri olan bir matbaa kurarak yayıncılığa başladı. "Letâif-i 

Rivayat", "Kıssadan Hisse" ve "Hace-i Evvel" isimli eserlerinin satışıyla geçimini temine çalıştı.  

Matbaasını önce Sirkeci’ye sonra Beyoğlu’na taşıdı. Daha sonra Galata’da bir matbaa alarak evini de 

Beyoğlu’na taşıdı.  

1872: Kurduğu Devir ve Bedir dergilerinin yürümemesi üzerine Dağarcık isimli fennî bir derginin 

yayınına başladı. Bu dergide çıkan bir yazısından dolayı suçlandı. Ceride-i Askeriye ve Basiret 

gazetelerinde ayrıldı.  Aynı yıl “İbret” gazetesini neşre başladı. 

1873: “Kırk Ambar” mecmuasını neşre başladı. Aynı yıl Genç Osmanlılar Namık Kemal ve arkadaşlarıyla 

beraber Rodos’a sürgün edildi. Burada çocuklar için “Medrese-i Süleymaniye” isminde bir okul açarak 

ders vermeye başladı. Bu arada “Dünyaya İkinci Geliş”, “Hasan Mellah”, “Hüseyin Fellah”, “Felatun 

Beyle Rakım Efendi”, “Dünyaya İkinci Geliş”, “Açık Baş”, “Ahz-ı Sâr’ isimli kitaplarını yazarken, “Kırk 

Ambar” a da yazı gönderiyordu.  

1876: V. Murat’ın tahta geçişiyle çıkarılan umumi afla sürgün cezası sona erdi ve İstanbul’a döndü. 

Hemen çalışmaya başlayarak “İttihat” gazetesini çıkardı. 

1877: Vakit gazetesinde yazarlık yaptı.  

1878: O günlerin “Resmî Gazete” si olan Takvim-i Vekayi’ye müdür oldu. Kültür tarihimizin kilometre 

taşlarından, en uzun ömürlü ve en etkili gazetelerinden biri olan Tercüman-ı Hakikat gazetesini 

çıkarmaya başladı. Bu gazete önemli edebiyat olaylarına ve tartışmalarına şahitlik etmiş, ayrıca Ahmet 

Rasim, Hüseyin Rahmi gibi yazarlar Mithat Efendinin teşvik ve destekleriyle bu gazetede yetişmiştir. 

Aynı yıl “Osmanlı” gazetesinin de müdürlüğüne getirildi. 

1879: Matbaa-i Âmire (Devlet Matbaası) müdürü oldu. 

1880: Satın aldığı arazilerden çıkan suları şişeleyerek içme suyu satışına başladı. 

1883: Muallim Naci’ye Tercüman-ı Hakikat’in edebiyat sayfasını yönetme görevi verdi. Bir yıl sonra 

damadı da olan Muallim, başlatıp sürdürdüğü edebiyat tartışmalarıyla gazetenin satışının artmasını 

sağlamakla beraber sanat görüşlerindeki farklar yüzünden gazeteden ayrılmak zorunda kaldı. Ahmet 

Mithat Efendi aynı yıl Karantina idaresi başkâtibi ve Meclis-i Umur-u Sıhhiye’nin ikinci reisi oldu.  

1884: Paşabahçeli Hafize Melek hanımla evlendi.  

1888: “Gümüş İmtiyaz Madalyası” aldı. 

1889: “Bâlâ Rütbesi” ve ikinci dereceden “Mecidî” nişanı aldı. Stockholm’de toplanan Müsteşrikler 

Kongresi’ne Türk delegesi olarak katıldı. Bu seyahatin ürünü de önemli bir eser olan “Avrupa’da Bir 

Cevelan” oldu.  

1895: Meclis-i Umur-u Sıhhiye’nin reisi oldu. 

1908: Gazete ve dergi yazılarıyla geçen on yıldan sonra son romanı “Jön Türk” yayınlandı. İkinci 

Meşrutiyetin ilânından sonra memuriyetten emekli edildi. Bir süre Darülfünun’da umumî tarih, dinler 

tarihi, Medrese-tül Vâizin’de ve Dâr-ül Muallimat’ta dinler tarihi, eğitim tarihi ve felsefe tarihi 

derslerini okuttu.  
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1912: Bir hayır kurumu olan Darüşşafaka’da ders nazırı iken, nöbet esnasında vefat etti.  

Kişiliği ve Sanatı: 

Okumaya doymayan, yazmaktan usanmayan, çalışmaktan yorulmayan bir yazar. Yazdıklarını neşretmek için 

kendi matbaasını, kendi gazetelerini ve dergilerini kuran bir yayıncı. Genç kabiliyetlere fırsat veren, teşvik eden 

ve yetiştiren bir gazete ve dergi yöneticisi. İşe yalın ayak gidip gelen bir aktar çıraklığından Darülfünun 

(Üniversite) hocalığına uzanan bir kendini yetiştirme maceraperesti. Sıfırdan başlayıp çiftlik, Boğaziçi’nde yalı 

sahibi olma seviyesine ulaşmış bir iş adamı. 

Kendisini şöyle tarif ediyordu: 

“Ben, kalb-i sâfi sahibi, çok ahbaplı, kaleminin namusu ile şöhret yapmış bir muharrir’im.” 

Asılzâde değildi,  sarayda veya konakta doğmamıştı. Dadılar, mürebbiyeler eliyle terbiye edilmemiş, ayağına 

gelen hususî hocalar tarafından eğitilmemişti. “Sultanî” mekteplerde okumamış, tahsil için Frengistan’a da 

gönderilmemişti. Ama sadece ve sadece doymak bilmez bir kendini yetiştirme çabasıyla, bu olumsuzluklardan 

uzak olanların kendilerine mahsus zannettikleri bir sahaya, edebiyat ve neşriyat sahasına girmiş ve onların hayal 

bile edemeyecekleri kadar muvaffak olmuştu. Elbette aralarına almayacaklar; elbette beğenmeyecekler, 

üslûbuna, konularına, tercümelerine kadar tenkit edecekler, hattâ alay edeceklerdi.  

Ama bunların hiç birinin ona menfi bir tesiri olamazdı, olmadı. Onların aralarına girmek gibi, onlara kendini 

beğendirmek gibi emelleri yoktu; çünkü bunların hiç birine ihtiyacı yoktu. Onların tenkit ve alayları da 

umurunda değildi; çünkü onun hedefi elit bir zümreye değil, halk’a hitap etmekti. Şöyle diyordu: 

 “Ben edebî sayılabilecek kadar hiçbir eser yazmadım. Çünkü benim eserlerimin çoğunu yazdığım 

sıralarda, memlekette edebiyattan anlamayanlar, mübalağasız yüzde doksan dokuzunu teşkil 

ediyordu. Benim emelim de ekseriyete hitap etmek, onları aydınlatmaya, onların dertlerine 

tercüman olmağa çalışmaktı. Zaten edebiyat yapmaya ne vaktim ne de kalemim müsaitti.” 

Neticede halk için halk’a göre yazdı ve halk’a kendini okutmayı başardı. Bu başarının temeli, ağdalı ve 

yapmacıklı elit zümre diline boş verip halkın diliyle, hem de günlük hayatta kullanılan konuşma diliyle 

yazmasıydı. Çekemeyenlere göre bunlar önemli de değildi, doğru da değildi; ama halk’a göre de onlar ve 

görüşleri önemli ve doğru değildi.  

Siyasete de ne hevesi ne vakti vardı. İyi eğitim görmüş elitlerin bazılarının memleketi kurtarmak için mevcut 

yönetimi devirmek gerektiği görüşlerine de itibarı yoktu. Ona göre ilk yapılması gereken iş, halkın eğitim 

seviyesinin yükseltilmesiydi.  

Ne var ki zaman Ahmet Mithat Efendi’nin aleyhine işliyordu: İkinci Meşrutiyetle beraber padişah taraftarı 

olmakla suçlandı ve resmî görevinden emekli edildi. Çok geçmeden rejim değişikliği ve kültür ihtilâli ile bu 

taraftarlık yaftası devam ettirildi; ismi ve eserleri de devlet desteğinden mahrum, unutulmaya mahkûm edildi. 

Anlı şanlı edebiyat tarihçileri bile “halkın kültür seviyesinin yükselmesinin, Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerine 

olan ilgiyi azalttığı” yolunda yorumlar yaptılar.  

Ancak günümüzde durum böyle değil; gene zaman, onu haklı çıkardı. Son yıllarda Ahmet Mithat Efendi tekrar 

popülarite kazanmış ve eserleri tekrar tekrar basılır ve yayınlanır olmuştur.  Bunda “okuyucunun nabzını 

tutabilme” kabiliyetiyle beraber dilinin sadeliği ve akıcılığının da mühim rol oynadığında şüphe yoktur. Yüz yıl 

önce yazılmış eserler çok az müdahalelerle bu günkü dile aktarılabiliyor. 

Kısacası Ahmet Mithat Efendi gördüğü ilgiyi fazlasıyla hak eden, zevkle okunan ve okunması gereken bir yazar. 

Neler dedi? 
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Mustağripler 

 Müsteşrik, Doğu irfanı ile uğraşan Avrupalıların kendilerine verdikleri isim. Aynı mevzu üzerinde çalışan 

bir Osmanlı’ya bu ismin verilmesi câiz değildir. Biz son devir muharrirleri maarif-i garbiyeyi şarka ithâle 

çalışan birer müstağribiz. 

Çok yazmak: 

“Dört buçuk seneden beri memuriyetlerde geçirdiğim bir takım beyhude işlerle israf eylediğim zamanlar 

da dâhil-i hesap olduğu halde, “Hâce-i Evvel” sahifeleriyle 3500 ve “Hasan Mellâh” sahifeleriyle 2500 

yâni cem’an yekûn 6000 sayfa yazı yazmışım... Bu miktarı günlere taksim etseler, her güne nihayet beş 

sahife kadar yazı düşer. Hâlbuki benim günde otuz iki sahife kaleme alabilecek kadar kuvvetim 

olduğunu siz bilirsiniz.” 

Roman:  

“Okuma bilenleri roman kadar eğlendiren ve roman kadar istifadeli olan hiçbir şey bulunmaz. Şu halde 

gelişmekte olan bir halkın da her şeyden fazla romanların ıslahına himmet eylemesi lâzım gelir. Roman, 

yalnız garip ve latif bir vakanın hikâyesinden ibaret değildir. O vaka, elbette fenlerden birisiyle, 

sanatlardan bir kaçıyla, felsefenin bazı kaideleriyle, coğrafyanın bir faslını teşkil eden bir memleketle, 

tarihin bir fıkrasıyla ilgili olur ki, onlara dair verilen izahat, okuyucuların malûmat ve vukuf dairesini 

genişletir.” 

…  

“Romanda maksat; fikren seyahat yaptırmak, köşelerde bucaklarda dolaştırmak, alaturka âlemlerde 

gezdirmek, alafranga âlemlerde eğlendirmek, beşeriyetin hiçbir yerde, hiçbir zaman yakasını 

kurtaramadığı felaketleri gösterip gönüllere yufkalık vermek, yine beşeriyetin hiçbir yerde kendisini 

kurtaramadığı türlü gariplikleri gösterip kahkahalarla güldürmektir”. 

… 

 “Roman, bir insan topluluğu içinde görülen hallerden birisini ya da bazılarını kâğıt üzerinde koymaktan 

ibarettir. Herkes az çok bir romanın şahıslarından biri olabilir. Kendi hususi yaşayışımız içinde az çok bir 

takım romanlar geçer.”  

… 

“Roman, genel ahlâkın tayin ettiği hayatlar içinde oluşur. Avrupa’ nın romanı nasıl kendine ait ise, bizim 

de romanımız kendimize ait olmalıdır. Avrupa’ nın kendi hayatımıza uymayan romanlarını örnek 

almamız yanlıştır. Milli bünyemize uyan romanı esas almalıyız. Milletin örf ve adetleri, inanç ve 

davranışları romanı şekillendiren önemli unsurlardır. Roman milletle bütünleşmelidir. Millet başka, 

roman başka olmamalıdır.” 

... 

"Musavvir ve muharririn bir hikâyeyi tasvir ve tahrir etmesi için hikâyenin zeminine göre her şeyi 

bilmesi lâzımdır. (...) Yoksa hikâye yazmak için iktiza eden şeyler yalnız hikmet, ahlâk, entrika gibi 

şeylere münhasır kalırsa, bunlarla yazılan hikâyelerden o kadar lezzet hâsıl olmaz. Netice-i kelâm, 

hikâye okumak ne kadar tatlı bir şeyse, yazmak (da) o kadar güç olup bir muharrir tasvir ve tahrir 

eylediği eğer sahihü'l-vuku değilse onu sahihten daha sahih, gerçekten bir kat daha gerçek suretine 

ifrağ edebilmek (dönüştürmek) için pek çok tetkikata, pek çok malûmata muhtaçtır." 

Alafranga 

“Bu alafranga denilen âlemin batak köşelerini sen benden âlâ bilirsin. Bu kadar Fransız romanları 

okumuşsundur. Bir tiyatro aktristine alâka edip de feyiz almış bir kimsenin sergüzeştini okudun mu? Bu 
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hikâyelerin filvaki vuku bulmuş olması lazım değildir. Muharrirler daima ihtimalattan bahsederler. 

Onları okuyarak hem lezzet almalı, hem de mütenebbih olmalı” 

Neler dediler? 

“...bu memleketin irfanına ettiği hizmetin derecesi tarif olunamayacak derecede yüksektir.” 

... 

“...bütün manâsiyle “püblisist” (halkçı) ve “vülgarizatör” (basitleştirici) dir. Mübahese-i fünun-u şetâyı 

(çeşitli fen sohbetlerini) açık bir lisanla halk’a talim etmiştir. Âsârını (eserlerini) teşnegân-ı mütalâa 

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

yayılmış ve mucib-i istifade olmuştur (yararlanılmıştır).” 

... 

“İki sıfat onu beynel emsal (örnekleri arasında) temyiz eder (ayırır). Biri kaleminin gayetle mahsüldar 

(verimli) olması ve ikincisi her bildiğini başkasına ifhama (anlatabilmeye) iktidarıdır (gücüdür).” 

... 

“...her şeyden karıştırır ve tatlı tatlı okutur.” 

... 

“Yazmak için yeni şeyler öğrenmeğe ihtiyaç görmekle bir yandan yazar ve bir yandan okur öğrenir; 

yazdıkça okur okudukça yazardı. Bu faaliyet ... bilâ-inkıta (kesintisiz) devam etmiş ve hâsıl ettiği 

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

varmıştır.” 

... 

“Vatandaşlarına ettiği hizmet ve bu hidemattan (hizmetlerden) istihsal olunan (elde edilen) menafi’ 

(yararlar) ise haric-i havza-i tarif ve tadattır (tanımlanamaz ve sayılamaz). Fezailinden (faziletlerinden) 

biri de çıkardığı gazetelerde şubban–ı erbab-ı kalemi (genç yazarları) daima destekliyerek o yolda 

birçok adam yetişmesine hizmet etmesidir.” 

... 

“Herhangi işe çağırılsa zamanında bir fâide-i amme (kamu yararı) me’mul (ümit) etti mi koşa koşa gider 

ve dört elle sarılırdı.” 

... 

“...usanmaz, ye’s (ümitsizlik) ve fütur (bezginlik) nedir bilmez, her kârda (her şart altında) müteşebbis 

(girişimci) ve tesis etmek istediği şeylerde müdir (yönetici) ve müdebbir (tedbirli) bir zattı. Kibir ve 

gururdan muarra (arınmış), mütevazı (alçak gönüllü), lâubâli (teklifsiz) meşrepti (huyluydu). Bahis ve 

münakaşayı sever, hararetlenir, cidal (tartışma) derecesine geldikte bile iddiasını müdafaa (savunma) 

ve tavzihe (açıklamaya) uğraşır. Fakat âdab-ı münazaradan (konuşma edeplerinden) hiç ayrılmaz ve 

kolaylıkla ilzam olunamaz (susturulamaz) idi.” 

... 

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

(Genel Tarih) suret-i ciddiyede tetebbu edip (araştırıp) tahrir (yazmaya) ve neşretmeğe (yayınlamaya) 

teşebbüs etmiş idi ki her yiğidin göze aldıracağı şeyler değildir. 

Her gecesini bir işe tahsis eylediğini ve yalnız bir gecesi ailesiyle musahabeye (sohbete) mahsus 

olduğunu söylerdi. Altmış beş yaşından sonra dahi bu mertebe çalışıp didinmesine hayran olmamak 

gayri kabil idi.  
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Sırf kendi mahsul-ü sa’yi (çalışmasının ürünü) ile meydana çıkan ve çalışmak nasıl olacağına ve 

çalışmakla neler olacağına memleketimizde numune ittihazına seza (örnek alınmaya değer) bulunan 

Ahmet Mithat merhum kalabalık bir ailenin başında eb-i müşfik (şefkatli baba) olmak için de misal 

gösterilebilir.”  

Abdurrahman Şeref  

“Cihangir ve cihanşümul bir tecessüs,  cihangir ve cihanşümul bir zekâ. Çağdaşlarına göre hâce-i evvel, 

bize göre hâce-i evvel ve âhır.” 

... 

 “Ahmet Mithat Efendi, nesillerin tecessüsünü dünya düşüncesine kanatlandıran bir yol göstericidir. El 

Biruni soyundan ansiklopedist bir kafa, İhvan-ı Safa topluluğunun X. yüzyılda başarmak istediği büyük 

terkibi geçen yüzyılda tek başına gerçekleştirdi. Tanzimat’ın dev şöhretleri Hâce-i Evvel’e karşı tek 

boyutludurlar. Ksenophon’un ‘Hüsrevnâme’ (Cyropaedia) sinden Cervantes’in Don Kişot’una, XVII.nci 

asrın Fransız klâsiklerinden Zola’nın romanlarına, Shiller’in ‘Haydutlar’ ına kadar dünya edebiyatının 

enafis-i âsârını onun büyük gayreti sayesinde tanıdık. Shopenhauer’in felsefesinden söz açan ilk 

Müslüman yazar odur. İftiraya uğrayan bir devri  gafil ve hırçın bir intelijansiyaya karşı o savundu.” 

… 

“Mithat Efendi için roman, geniş kalabalıkları çağının bilgilerine ısındıracak bir vasıtadan ibaretti. 

Şöhreti fethetmek için nazmın cazibesine de tenezzül etmedi, belâgat oyunlarında da. Mithat Efendi bir 

asrı dolduran düşüncedir.”  

“O bir fakülte değil, üniversitedir.”  

"Ahmet Mithat, saldıran küfür karşısında şahlanan imandır, şahlanan ve hücuma geçen. Avrupa kırk 

haramilerin mağarası, Ahmet Mithat hazineyi ülkesine taşıyan dev.” 

 “Hikâyeleri on dokuzuncu asrın Binbir Gece’si. Batı, Doğu, hakikat, hayal, ilim, efsane o bulanık 

ummana dökülen birer ırmak. Hâce-i Evvel, okumaya yeni başlayan bir kitleye hitap ediyordu. Başka bir 

iklimde boy atmıştı roman.”  

“Ahmet Mithat’ın vazifesi eğlendirmek ve aydınlatmaktır. Önemli olan kıssadan çok hissedir. (Bazıları) 

Onun romanlarını sıradan, dağınık, derbeder, çocukça bir ansiklopedi sayar ve üslûp bakımından 

yetersiz bulur. A. Mithat Efendi’nin gayesi halkı okumaya alıştırmaktır. Çağının birçok meselelerine ışık 

saçmak için hikâyeler yazmış ve çok da iyi etmiştir. Roman denen türü Osmanlılaştırmıştır. Başarmıştır.”  

… 

 “Mithat Efendi, bir asrı dolduran düşüncedir. Osmanlıların Diderot’su, daha doğrusu Pierre Larousse’u. 

Lafızlara aşık şapşal bir intelijansiya içinde fikirlerin özüne inmeye çalışan dürüst ve şatafatsız bir yazar. 

Hepimizin o büyük yol göstericiden öğreneceğimiz çok şey var; başta ciddiyet ve hamiyet.” 

… 

 “Hace-i Evvel’e sataşanlar onun sathiliğini dile dolarlar. Oysa Mithat Efendi ele aldığı bir düzine ilimde 

üniversite hocalarımıza diz çöktürecek kadar vukuf sahibidir. Tarih, coğrafya, felsefe, dinler tarihi ve 

bütün şubeleriyle şarkiyat; hâlâ onun kâbına varacak bir kalem sahibi yetişmemiştir” 

 

“O sararmış sayfaların cazibesi nereden geliyordu acaba? Şüphe yok ki samimiyetlerinden. Ahmet 

Mithat Efendi, ‘dekadanlar’ ın insafsız sloganlarıyla yıkmak istedikleri bir ‘heykel-i hamakat’ değil, bir 

‘abide-i samimiyet’ tir. Hikmet, bütün tecellileriyle Müslümanın meşru malıdır. Batı düşüncesi, kırk 

haramilerin mağarası. Hâce-i Evvel, yatak odasına girer gibi sık sık o mağaraya uğrar. Bu mânada bir 

medeniyet taşıyıcısıdır. Ama bütün aceleciliğine, bütün sabırsızlığına rağmen aktardığı malzeme içtimai 
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bünyemize tahrip etmez, tahkim eder. Üstat tecrübeli bir hekim sezişiyle uzviyetimize lüzumlu 

vitaminleri boca eder eserlerinde. Batının tanıtıcısı olduğu halde doğulu kalan belki de tek müstağrip”  

Cemil Meriç 

 “Efendi merhum tam mânasiyle Türkiye’nin kalem şampiyonu idi. Şimdiki çelik yazı makineleri onun 

parmaklarına nisbetle birer küçük oyuncaktır. Bilmem kim onu İngiltere’deki yüksek fırınlara 

benzetmişti ki, içlerinden durmaksızın erimiş maden akar. Onun bu dünyada bir tek sevdası vardı: 

yazmak ve mümkün olduğu kadar çok yazmak.” 

Cenap Şahabettin 

“Kırkambar benim pek serbest olarak okuyup yazdığım kendi lisan-ı maderzâdımla (anadilimle) 

yazılıyordu. Bu halde şu mecmuanın ne kadar delisi divanesi olduğumu anlarsınız. Ha! Bir şey daha var: 

O zamanlar ben Fransızcada bu gibi şeylerin ancak çocuklara veyahut gençlere mahsus olarak 

yazılanlarını okuyabiliyordum. Kırkambar’da ise büyük adamlara hatta âlimlere mahsus denilebilecek 

şeyleri de okuyor ve pekâla anlıyordum. Artık bundan mütevellit zevkime nihayet mi olur? Hele 

Kırkambar’da hükema-yı kadîme (eski bilginler) ile hükema-yı cedideyi (yeni bilginler) mukayeseye dair 

olan bendi okuduğum zaman kendimi yeniden bir âlemde buldum. Bu bentte tahsil ü taallümü (eğitim 

ve öğrenimi) teshil eden (kolaylaştıran) kitapların bizde bulunmayıp Avrupa’da bulunduğu hakkındaki 

söz o zamana kadar Fransızcaya sarf etmiş olduğum emekten beni pişman etmeyip bilakis o gayrette 

yine devamıma lüzum gösterdi. Az kalmıştı ki Kırkambar ile biliktifa (yetinerek) Fransızcayı ihmal 

edeyim. Bu hatamı dahi yine Kırkambar tashih eyledi. Elhasıl bir kadını irşat hususunda Kırkambar’ın 

tesiri bir erkeğin irşâdına hizmet edeceği kadar büyüktür.” 

Fatma Aliye 

“Türk fikir hayatında ilk defa onunla Batı’nın felsefe problemleri üzerinde düşünme başlamıştır.” 

Halit Ziya Uşaklıgil 

 “Bizim kuşak çocukluğumuzda en çok Jules Verne’in ve Ahmet Mithat Efendinin romanlarını okurduk. 

Mithat Efendinin anlattığı meraklı maceralar hem hoşumuza gider, hem dilinin sadeliği okurken bizi hiç 

yormazdı. Pek az Arapça ve Farsça kelime ve deyimler kullanır, açık ve dümdüz Türkçe yazardı. Böyle 

olduğu içindir ki, onun halk eğitim üzerinde harikulade etkisi inkâr edilemez. Çünkü o zamana kadar 

Battal Gazi ve Şahmeran hikâyelerinden başka bir şey okumayan geniş halk kitlesinde bu Avrupa 

macera romanları tarzındaki eserleri ile okuma zevkini çoğaltan ancak odur. Servet-i Fünûn 

edebiyatının bir kısım aydınları hayran bırakan alacalı dili karşısında o zamanki deyimle 

dekadanlaşmayan yazarlardan biriydi,  Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi gibi.”    

Halit Fahri Ozansoy 

"Ahmet Mithat Efendi kaarilerini (okuyucularını) ya evlâd gibi, ya kardeş gibi, ya ana ve baba gibi, yani 

yakın akraba gibi candan seviyor ve onlara daima saygı gösteriyordu. Akrabalığın teklifsizliği içinde 

sevimlileşen bir saygı. Onlara "ey kaariini kiram", "ey kaariin hazeratı", "ey muhterem okuyucular" gibi 

ihtiram tabirleriyle hitap eder ve kaarilerinin bilmedikleri şeyleri onlara öğrettiği halde, bu ciheti hiç 

hissettirmez, sanki onlara bunu sadece hatırlatıyormuş gibi bir tavır alırdı. Daha olmazsa, "eğer 

Avrupa'ya gittiniz, bir frenk sofrasına oturdunuzsa" gibi şarta bağlı ifadelerle daima onların izzeti 

nefislerini okşardı. Kimse kaarii onun kadar iyi tanımadı. Kaariler onu sevdiler, ona inandılar ve ona 

ısındılar." 

İsmail Habib Sevük  

 

"Yaşın yetmiş beşi bulmuş, vücudun alabildiğine yıpranmış iken milletin salâhı için yirmi beşlik 

delikanlılardan ziyade çalışıyordun. Nihayet gittin, Darü'ş-Şafaka'da öksüzlerin kucağında can verdin. 
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Bezl ettiğin(sarfettiğin) mesai Allah indinde ne derecelerde meşkûr (beğenilmiş) imiş ki, böyle 

evliyaullaha bile nadir nasib olur bir hatime ile huzur-u Rabbü'l-alemine gittin!" 

Mehmet Akif Ersoy 

 “Alfabe kitaplarından başlayarak, Tarih, Coğrafya, Mekanik, Kimya, Biyoloji, İktisat, Hukuk, Dil ve 

Edebiyat gibi birçok sahada yazarak geniş bir halk kitlesinin nice ihtiyaçlarına cevap verecek 

mahiyetteki neşriyatıyla, Ahmet Mithat Efendi, tam mânasıyla popüler ve ansiklopedist bir muharrirdir. 

O kadar ki Türk Edebiyatı onun kadar çok yazan, o ölçüde çalışkan ve idealist bir halk muharriri daha 

yetiştirmiş değildir.” 

... 

“Türkiye’de okuyan bir halk zümresinin vücut bulmasını sağlayan Mithat Efendi, vazifesini başarmış bir 

yazardır.” 

... 

“Mithat Efendi çok okumuş, çeşitli şeyler öğrenmiş ve yavrularına yem yetiştiren bir kuş tehalükü ile 

hemen okuyucularına haber vermeğe koşmuştur.” 

... 

“Neşriyatı arasında fırsat buldukça fikir, ahlâk, bilgi ve felsefe sayfaları sıralayan muharririn yazdıklarını 

alâkayla hattâ ihtirasla okuyan bir okuyucu kitlesi bulması; yazarken kullandığı halk’a hoş gelen sâde 

bir lisanın, merak uyandıran ve bir şeyler bilme ve düşünme hazzı uyandıran unsurlarla birleşmiş ve 

zenginleşmiş olmasındandır.” 

... 

“Türk hikâye ananesindeki meddah tarzı anlatışa eserlerinde yeni bir hayat veren Hüseyin Rahmi’nin bu 

yoldaki üslûbu üzerinde dahi, hikâye ve romanlarında yer yer böyle bir üslûp kullanan Ahmet Mithat 

Efendinin ciddî tesiri vardır.” 

Nihat Sami Banarlı 

 “Ahmet Mithat Efendiyi nasıl anlatmalı? Onun tertemiz, her saniyesi yurttaşlarını uyandırma ve uyanık 

tutma aşkıyla geçmiş hayatı karşısında bugün heyecan duymaktayız. Faniliğin dar hududu içine 

sığdırdığı 200 cilt tutan eseri bizde hayranlık uyandırıyor. Elindeki irfan meşalesiyle semt semt, mahalle 

mahalle, ev ev, bütün yurttan cehalet karanlığını kovmaya çalışmış olan bu büyük insanı hatırladıkça 

minnetle eğiliyoruz. “ 

... 

“Soğukkanlılıkla, aradan geçen uzun yılların kafalara ve vicdanlara verdiği sükûn ve sekinetle, Ahmet 

Mithat Efendinin hayatına, eserine ve tesirlerine baktığımız zaman bu hayatın mânasını bu hayat ile o 

eser arasındaki insicamı daha iyi anlıyoruz. İlk bakışta dağınık, hattâ perişan görünüşlü gibi gelen bu 

ceht ve gayretin psikolojik vahdetini daha iyi kavrıyoruz. Şüphesiz bugün bütün ilmi kavramaya insan 

ömrünün yetmediğini, aynı maharetle her telden saz çalmanın mümkün olmadığını biliyoruz. İhtisas 

bilgisini ansiklopedik malûmata, derinleşmeyi genişlemeye, ihtirayı nakletmeye tercih ediyoruz. Ama 

gene bize bütün beşeri bilimlerin temellerini öğreten ilkokul öğretmenini asla unutmuyoruz.” 

Sabri Esat Siyavuşgil 

 “Mithat Efendinin eserleri insanı hiç yormaz, İstanbul’un lâtif ve nefis suları gibi kolay ve tatlı içilir. 

Üslûbunda tabiîlik, yumuşaklık, bir nevi hâl-i âşinalık vardır. Öyle bazı yeni tasfiyeciler gibi katı kaideler 

koymaz. Daha iyi anlatacağını bildi mi, Arap ve Acem terkipleri kullanmakta müşkülpesentlik 

göstermez. Fakat lüzumsuz yere Arap Acem kelimelerini de tıka basa doldurmaz. Yazıdan maksadı 

hayata faydalı bir şeyler anlatmaktır, hem de kolay anlatmaktır; buna tamamen muvaffak olur. 
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Muvaffak olmak için sözü uzatmaktan, belagat hocalarımızın tabiriyle ‘ıtnab’ dan da çekinmez ve 

çiğnemekte –belagatçiler ne derse desin- pek haklıdır. 

Mithat Efendinin yazdıkları şenlik fişeği yahut maytaplı kibrit değildir. O fişeği kurşunla kullanır, 

kibritleriyle ateş yakar. Kemâl ve Ziyâ’nın yazıları tok karnına kurabiye ve yemiş olabilir. Mithat Efendi 

aç millete ekmek vermek istedi. Şinasi mektebinin Kemal kolu salikleri yazıyı kendi zevkleri için, nihayet 

miktarı gayet mahdut dostları için yazıyorlardı; Yazılarında gaye, nefisleri telezzüz-i şahsîleri idi. Fecr-i 

âti’nin bu ihtiyar dedeleri halkı hakir görüyor, eserlerini onların nasırlı ve kirli ellerinde görmekten 

iğreniyorlardı. Mithat Efendi ise halkın içinde yaşadı, halk için yaşadı ve halkın yetimleri arasında öldü.” 

Yusuf Akçura 

Mezar taşında yazılı olan beyit: 

Gayretindir sevdiren fazl-ı ulûmu ümmete 

Verzişindir anlatan sevda-yı sa’yi millete        

Şâir Nigâr Hanım                 

, fazl: fazilet, erdem;  ulûm: ilimler, bilgiler; verziş: Çalışma; sa’y: çalışma, gayret, emek } 

Başlıca eserleri: 

     Gazete ve Dergiler: 

Efendi, yazarlık, matbaacılık ve yayıncılığı beraber yürütme becerisini göstermiş ve bu üç alanda da 

başarılı olmuştur. Gazete ve gergi yayıncılığı biraz çalkantılı olmuşsa da, bu çalkantılar dış etkilerle 

meydana geldiğinden yayıncının başarısında bir noksanlık anlamına gelmez. 

Dağarcık  (10 Cüz;  1871  (1288),  320 Sayfa) Ahmet Mithat Efendi'nin en ilgi çekici faaliyetlerinden biri 

olan bu dergi 1871-1872 yılları arasında 10 cüz yayınlanmış ve Efendi'nin Rodos'a sürgün edilmesiyle 

kapanmıştır. Dergi kendisini : "Bazı müntehabat-ı âsar ile fünûnun delâlet ettiği bir takım garaib-i 

keşfiyat ve hükema-yi mütekaddimîn ve müteahhirîn tarafından irâd edilen muhakemat-ı müfideyi ve 

bazı terâcim-i ahvali havidir" (Eserlerden bazı seçmelerle fenlerin gösterdiği bir takım ilginç keşifler ve 

eski ve yeni düşünürlerin faydalı fikirleri ve bazı durumların çevirilerini kapsar) cümlesiyle ifade 

etmiştir. Her biri 32 sayfa ( 2 forma ) olmak üzere on cüz yayınlandığı bilinmektedir. Ahmet Mithat 

Efendi'nin yazılarından başka Ebussuud Efendi'nin şiirleri, Mahmut Ekrem ve Ali Kemal'in makaleleri 

yer almıştır. 

Devir 1872  (1289) Ağustos 1872'de çıkan ve ilk sayısı ile beraber kapatılan günlük siyasi gazete. 

Bedir 1872  (1289)   Eylül 1872'de yayına giren günlük ve siyasi gazete; on üç sayıdan sonra kapatıldı. 

Kırkambar 1873  (1290) 1088 Ahmet Mithat Efendi'nin sürgün olarak Rodos'ta bulunduğu otuz sekiz ay 

boyunca orada yazdığı kitaplardan ayrı olarak İstanbul’da yeğeni Mehmet Cevdet eliyle yayınladığı aylık 

mecmua. Yayın ilkesi " Maârif, edebiyat, terâcim-i ahvâl ve letâiften bahsetmek" olan bu mecmua 

Dağarcık'ın devamı mahiyetindedir. Çok farklı alanlardan pek çok telif ve tercüme yazı hikâye ve 

latifelerle süslenerek herkesin kolayca anlayıp zevk alacağı bir üslûpla kaleme alınmıştır. Kırkambar'da 

yayınlanan bazı ilgi çekici makalelerin bazıları:  

 "Yunânîler'in Akâid-i Acîbe ve Malûmât-ı Garibesi" (Odise ve İlyada'ya göre),  

 "Akıncılar" (Osmanlı akıncılarının tarihi),  

 "Amazonlar Yani Cengâverân-ı Zenân" (Kadın sevaşçılar),  

 "Laponya Seyahatnamesi",  

 "Bundan Üç Bin Sene Sonra Dünya Ne Hale Girecek",  

 "Nev-resîdegân-ı Etfâl" (Yeni yetişmekte olan çocuklar).  
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 İslâm dünyasından İmâm-ı Âzam, İmam Yûsuf, Sa'dî-i Şîrâ-zî, Hâfiz-ı Şîrâzî, İbn Rüşd, Barbaros 

kardeşlerin biyografileri;  

 Batılı yazarlardan Aristo, Schiller, Schelling'in biyografileri;  

 Paris, Londra. Berlin, Viyana gibi büyük Avrupa şehirleriyle Fas'ın coğrafyası.  

 Bazı doğu klasiklerinden bazı beyit ve kıt'aların tercümeleri.  

 "Nasârâ İndinde Hazret-i Îsâ'nın Ulûhiyyeti meselesi",  

 "Katoliklerin Nazarında Papa Demek Ne Demektir ?",  

 "İnciller Meselesi",  

 "İncillerle Tevrat Arasındaki Münasebet".  

Devrin fikir hayatına tesir etmiş bir dergi olan Kırkambar'ın yayını Ahmet Mithat Efendi'nin sürgünden 

dönüşüyle sona erse de, bu dergi için kurulan aynı isimdeki matbaa uzun süre faaliyetine devam 

etmiştir. Ayrıca bu “Kırkambar” kelimesi Efendi’nin lâkaplarından biri olmuştur. 

İbret 1873  (1290)  1870 yılında yayınlanmaya başlayan bu gazeteyi Şubat 1872’de Ahmet Mithat 

Efendi devralarak haftada beş gün çıkan siyasi gazete haline getirir. Bu onun en uzun süren siyasi 

faaliyetidir. Hüsranla bitmiş fakat siyasetten sonuna kadar uzak kalmasını da sağlamıştır. Yazı 

kadrosunun, başyazar Namık Kemal olmak üzere çoğunlukla Jön Türklerden oluşması, ilginin artmasını 

sağlasa da, gazeteyi bir bakıma bu grubun yayın organı haline getirir. Bir kaç kısa süreli kapatma 

cezasının ardından, daha bir sene tamamlanmadan süresiz kapatılır. Namık Kemal Magosa'ya, Ahmet 

Mithat Efendi Rodos'a sürülür. 

İttihat 1876  (1293)   Birlik ve Beraberlik. Günlük gazete 246 nüsha yayınlandı. 

Tercüman-ı Hakikat 1878  (1295)  1878 yılında yayın hayatına giren ve otuz dört yıl kesintisiz devam 

eden Tercüman-ı Hakikat gazetesi Ahmet Mithat Efendinin en önemli eserlerinden biri, belki de 

birincisidir. Kurucusunun felsefesini aynen uygulayan gazete, halka okumayı sevdirme, eğlendirirken 

bilgilendirme ve süreli yayınları izleme alışkanlığı kazandırma gibi önemli görevler üstlenmiş ve 

başarmıştır. Ahmet Mithat Efendinin eserleri önce bu gazetede tefrika ediliyor, daha sonra kitap haline 

getiriliyordu. Bu yöntem yazara okuyucuyla sağlam bir diyalog kurma, hatta gerektiğinde eserin 

gelişimine okuyucunun istek ve tercihlerine göre yön verme imkânı da vermişti.  

Gazete genç yazarlara kapılarını açarak onların gelişmesine de destek vermiş, adeta bir okul rolü 

oynamıştır. Ahmed Rasim, İkdamcı Ahmed Cevdet, Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Esat Mahmut (Karakurt) 

ve Halit Ziya (Uşaklıgil) bunların önde gelenleridir. Nigâr Hanım, Halide Edip (Adıvar), Veled Çelebi 

(İzbudak), Ahmed İhsan (Tokgöz), Hüseyin Cahit (Yalçın) da bu gazetenin yazarlarındandı. Fatma Aliye 

de tefrika romanlarıyla bu kervana katıldı. Muallim Naci ise edebiyat sayfasını başarıyla yöneterek, 

gazeteye olan ilgiyi artırmıştır. Zamanla Muallim'in eski edebiyata dönüşü öngören tutumu, halk 

tarafından anlaşılmayı her şeyden önde tutan Efendi Baba ile çelişince yolları ayrılmış olsa da Muallim, 

gazetenin tarihinde önemli bir merhale olmuştur. 

     Ahlâk Konuları 

Teşrik-i Mesâî 1876  (1296)  133 İş arkadaşlığı 

Babalar ve Oğullar 1888  (1305)   31 sayfa. Ailede baba - oğul ilişkilerinin sıhhatinin önemi 

Tetkik-i Müskirat  1889  (1306)   15 sayfa.Alkollü içkiler hakkında bir inceleme 

Terakkî  1889  (1306)   32 İlerleme 

Terakkiyât-ı Hazıra ve Mesakîn 1891  (1308)   38 sayfa. Şimdiki ve Hedeflenen İlerlemeler 

Hüsrevnâme 1894  (1302)  274 sayfa. Antik Yunan yazarlarından Xenephone'un (MÖ ~430-355) 

"Cyropaedia" ("Cyrus'un Eğitimi")isimli eserinden tercüme. "Cyrus" İran'ın MÖ 559-530 yılları 

arasındaki hükümdarının adı olup bu eser de bir "Hükümdarlara Öğütler" kitabıdır. 
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Kadınlarda Hıfz-ı Cemal 1894  (1304)   32 sayfa. Kadınlarda Güzelliğin Korunması 

Kadınlarda Tezyid-i Cemal 1895  (1305)   32 sayfa. Makyaj 

Ana Babanın Evlât Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi (Hakları ve Görevleri) 1897  (1317)  155 sayfa. Aile 

münasebetleri ve çocukların talim ve terbiyesi için anne babaya düşen görevleri inceleyen bir pedagoji 

çalışması. 

Peder Olmak Sanatı 1897  (1317)  238 sayfa."Bir baba çocuklarını nasıl iyi yetiştirebilir ?" sorusunun 

cevaplanışı. 

Çocuk Melekât-ı Uzviyye ve Ruhiyyesi 1897  (1317)  360 sayfa. Çocuğun bedensel ve ruhsal 

yetenekleri. 

   Din Bilimleri  

Kur'an Tefsiri Ahmet Mithat Efendinin, Şeyhülislâm Musa Kazım efendiyle birlikte bir tefsir hazırladığı, 

ancak basılamadığı oğlu Dr. Kâmil Yazgıç Bey tarafından belirtilmektedir. 

Paris'te Otuz bin Budist 1890  (1307)  238 sayfa. Budizm ve Brahmanizm dinlerinin temellerinin, 

yazarın kendi kanaatleriyle beraber anlatımı. 

Müdafaa (3 Cilt) 1893  (1300) 1669 sayfa. Hıristiyan misyonerlik faaliyetlerinin yoğunlaşması üzerine 

"Ehl-i İslami Nasraniyete davet edenlere karşı", halk'a hem Müslümanlığı hem de Hıristiyanlığı 

anlatmak için hazırlanmış olan birinci cilt ilgi ve tepki toplar. "İncil Evi (Bible House)" ismindeki 

Amerikan Misyonerler Cemiyetinin Başkanı Dwight isimli kişinin tepkisini ciddi ve edebe muvafık 

bulduğundan "Müdafaa'ya Mukabele ve Mukabeleye Müdafaa" ismiyle ikinci ciltle cevaplandırır. 

Üçüncü cilt ise Chateaubriand isimli Fransız yazarın Hıristiyanlık hakkındaki iddialarına cevap 

mahiyetindedir. 

İstibşar Amerikada Neşr-i İslâm Teşebbüsü 1893  (1310)  138 sayfa.  Amerika'da İslâm’ı yaymak 

amacıyla yapılan çalışmaları anlatan bir eser.  

Niza-i İlm ü Din ( 3 Cilt) 1893  (1313) 1616 sayfa.  Bazı yabancı düşünce akımlarına kapılan gençlere 

İslamiyet’i anlatmak ve John William Draper adında bir Amerikalının 1874'de yayınlanan "History of the 

Conflict between Religion and Science" (Din ve ilim arasındaki çatışmanın tarihi) isimli kitabındaki 

ithamlara cevap vermek maksadıyla İslâmiyet’in gerçeklerini anlatan bir çalışma. 

Beşair 1895  (1312)  352 sayfa. Beşair-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammediye Her Peygamber'in Müjdesi 

Son Peygamber. Kâinatın efendisini müjdeleyen eski metinler. 

Tedris-i Tarih-i Edyân 1915  (1330)  226 sayfa.  Dinler Tarihi Eğitimi 

    Ders Kitapları 

Hâce-i Evvel 1870  (1287)   31 sayfa.  Bağdat'ta ilk ve orta okul öğrencileri ve özellikle Mekteb-i Sanâyi 

öğrencileri için hazırlanan bir ders kitapları serisi. 

Medrese-i Süleymaniye (Tedrisât-ı İbtidaiye)  1888 

Rehnüma-yi Muallimin (Öğretmen Kılavuzu) 1888  (1305)  8 sayfa. 

Cüz 2 ( İkinci Defter )  1888  (1305)   12 sayfa. Hareke, sükûn, harf-i med;  Üç aylık müretteb 

ders için meşk mecmuası 

1.nci Defter 1888  (1305) 28 sayfa. Enva-ı Huruf; Rehnüma-yi Muallimin 

2.nci Defter Rehnüma-yi Muallimin 1889  (1306)   24 sayfa. Hareke, sükûn, harf-i med 

3.ncü Defter 1889  (1306)   36 sayfa. Hurûf-u Kameriye ve Şemsiye, Tenvin Usûl-ü İmlâ 

Mebahisi 
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Meyveler (Çocuklara)                          1889  (1306)   15 sayfa. 

Hayvanlar 1889  (1306)   15 sayfa. 

Yürüyen Hayvanlar 1889  (1306)   16 sayfa. 

Kuşlar 1889  (1306)   16 sayfa. 

Nebatlar (Çocuklara)  1889  (1306)   16 sayfa. Bitkiler. 

Muaddel-ül İmlâ ve Mükemmel-ül İnşa 1895  (1302)   16 sayfa. (İmlâ’nın düzeltilmişi ve düz yazı 

yazmanın en iyisi) 

Abdest ve Namaz 1896  (1303)   31 sayfa. Temel dini bilgiler. 

Terbiyeli Çocuk 1896  (1303)   32 sayfa. 

Darülfünun Dersleri  ( 2 Kısım ) 1911  (1326)  320 sayfa. 

   Faydalı Bilgiler  

Hace-i Evvel yalnız örgün eğitim kurumları için değil, her yaştan ve her eğitim seviyesinden kişiler için 

de eğitici eserler yazmıştır. İşte onlardan bazıları: 

Hokkabaz Kitabı 1875  (1292)   33 sayfa. 

Hilâl-i Ahmer  (Kızılay) 1876  (1296)  125 sayfa. Cemiyet-i insaniye'nin tarihi 

Nevm ve Hâlât-ı Nevm 1881  (1298)  205 Uyku ve uykunun halleri 

Yeni Ölçülere Açık Hesap 1882  (1299)   21 sayfa. Değişen ölçü birimlerine göre aritmetik. 

Sihr-i Siraci 1886  (1304)   20 sayfa. [ Yahut Camdan Kandilin Sihri + El atmadık konu bırakmamış olan 

Ahmet Midhat Efendi bu sefer de "sihir" konusuna giriyor ve göz boyama sanatının inceliklerinden 

bahsediyor. 

Bud-u Şems (Güneşin boyutu) Nasıl Ölçülür 1888  (1305)   32 sayfa. 

Çiçekler 1889  (1306)   15 sayfa. 

Üç Cins Mahlûk 1889  (1306)   15 sayfa.  

Tegaddî 1889  (1306)   30 sayfa.  Beslenme 

Ömür Uzunluğu 1894  (1304)   31 sayfa. 

Tasarrufat-ı Kimyeviye 1894  (1304)   32 sayfa. Kimyasal işlemler. 

İlhamat ve Tağlilat 1895  (1302)  176 sayfa. İlhamlar ve Yanılsamalar - Psikoloji yâni Fenn-i Menafi-i 

Ruha dair bazı mülâhazat 

Avrupa Adab-ı Muaşereti 1895  (1312)  639 sayfa. * Yahut Alafranga + Görgü kuralları çerçevesinde 

Avrupa kültürü ve davranış modelleri üzerinde bir çalışma. 

Sağlık 1896  (1303)   31 sayfa. 

Coğrafya: 

     Kâinat Dünya ülkelerinin tanıtıldığı bir coğrafya ansiklopedisi 

Cüz 1: Mukaddeme ve İngiltere 1871  (1288)  324 sayfa.  

Cüz 2: Danimarka 1871  (1288)  139 sayfa.  

Cüz 3: İsveç ve Norveç 1871  (1288)  184 sayfa.  

Cüz 4: Rusya 1871  (1288)  220 sayfa. 
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Cüz 5: Fransa 1872  (1289)  236 sayfa. 

Cüz 6: Peyba 1872  (1289)  117 sayfa. Belçika ve Felemenk (Hollanda) 

Cüz 7: Almanya 1872  (1289)  176 sayfa. 

Cüz 8: Hükûmat-ı Cermaniyye  1872  (1289)  143 sayfa. Cermen (Alman) Hükümetleri 

Cüz 9: Avusturya 1873  (1290)  108 sayfa. 

Cüz 10: İsviçre 1873  (1290)   84 sayfa. 

Cüz 11: Portugal  1874  (1291)  115 sayfa. Portekiz 

Cüz 12: İspanya 1874  (1291)  203 sayfa. 

Cüz 13: İtalya 1874  (1291)  208 sayfa. 

Cüz 14: Yunanistan 1874  (1291)  128 sayfa. 

Cüz 15: Devlet-i Osmaniye 1875  (1292)  687 sayfa. 

Zeyl-i Kâinat 1875  (1292)  329 sayfa. Kâinat'a ek 

     Dünya 1889  (1306)   90 sayfa. 

Cüz 4: Asya 1889  (1306)   15 sayfa. 

Cüz 6: Amerika 1889  (1306)   15 sayfa. 

Tarih: 

Medhal ve Tarih-i Fünun-u Coğrafiye 1876  (1296)  164 sayfa. Coğrafya fenlerinin tarihine giriş 

Tarih-i Umûmî (2 Cilt) 1876  (1296) 1186 sayfa. Genel Tarih 

Zuhur-u Osmaniyan 1877  (1294)    6 sayfa. Osmanlıların Başlangıcı 

Üss-ü İnkılap (2 Cilt) (Devrimin aslı) 1877  (1294)  860 sayfa. Kırım Savaşından Sultan II. Abdülhamid’in 

tahta çıkışına kadar olan dönemin tarihi. Ön yargılı karşı cephe bu esere bir yığın eleştiri yöneltmiş olsa 

da, karmaşık bir dönemin tarafsız bir tarihidir. 

Zübde-tül Hakayık 1879  (1295)  534 (Gerçeklerin Özü) Üss-i İnkılab'ın devamı olan bu kitap 93 Harbi'ni 

anlatır. 

Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Nazar 1890  (1307)  176 sayfa. Anlatım türlerinin tarihi gelişimi ile birlikte 

incelendiği bir edebiyat nazariyatı çalışması. Hem bir ilk hem de hâlâ yeri doldurulamamış bir akademik 

eser. 

Edvâr-ı Askeriye 1891  (1308)  271 sayfa. Askeri devirler. Askerlik kurumunun ve mesleğinin zaman 

içinde geçirdiği değişim ve gelişimler. 

Mufassal Tarih-i Kurun-u Cedide (3 Cilt) 1896  (1303) 1995 sayfa. Ayrıntılı Yeni Çağlar Tarihi 

Tarih-i Edyân 1913  (1328)  336 sayfa. (Dinler Tarihi) 

Felsefe: 

Ekonomi Politik  1876  (1296)  128 sayfa. İktisat ve siyaset konularında görüşler. 

Hall-ül Ukad 1890  (1307)  196 sayfa. (Düğümlerin Çözümü) Her biri ayrı bir konuya ayrılmış 

mektuplardan oluşan bu eserde iktisadi ve siyasi meseleler ele alınır 

Ben Neyim ? 1891  (1308)  124 sayfa. [Hikmet-i Maddiyyeye Müdafaa+ (Materyalizm'e Reddiye) 

Topluma yeni girmekte olan materyalizm (maddecilik) felsefesini inceleyip eleştiren bir çalışma. 
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Şopenhaur'un Hikmet-i Cedidesi 1894  (1304)  155 sayfa. Alman filozofu Schopenhaure’un şahsiyeti ve 

felsefesi. 

Hikâye / Roman: 

Ahmet Mithat efendinin kitaplarının hangilerinin hikâye, hangilerinin roman olduğu hususunda 

araştırmacılar arasında mutabakat yoktur. Nasıl olsun ki, bu iki türü biri birinden ayıran rasyonel ölçüler 

olmadıkça? Akla gelen ve kolay anlaşılabilir olan metnin uzunluğu olsa da bunun için de ne önerilmiş ne 

de genel kabul görmüş sayılan bir değer de yoktur.  

Ahmet Mithat Efendi de böyle bir tür ayırımı yapmamış, belki de hiç düşünmemiştir bile.  Kırkambar 

dergisinin 1873 yılında yayınlanan 4.ncü cüzündeki “Hikâye Tasvir ve Tahriri” isimli makalesinde, onun 

yaptığı tasnif şöyledir: 

- Birinci tabakada tek vak'a ve tek şahsı esas alan hikâyeler yer alır.  

- İkinci tabakada vak'anın başkahramanının bazı kişi ve olaylarla ilişkisi olduğu hatırlatılır ve bu 

ilişkilerin neticeyi etkilediği göz önünde tutulur.  

- Üçüncü tabaka hikâye vak'anın tek olduğu, buna karşılık kahramanların çeşitli tipleri temsil ettiği 

hikâyelerdir.  

- Dördüncü tabakada ise en muhteşem, en âli tabakadır ve bu tabaka da öğüt ve yol gösterici birçok 

tema işlenir. İyiler kazanır, kötüler cezalandırılır 

Hikâyelerden Musahabat-ı Leyliye (Gece sohbetleri) sersinde yer alanlar ML, “Letâif-i Rivayat” serisinde 

yer alanlar LR koduyla işaretlenmiştir. LR’den sonra gelen ilk sayı cüz numarasını, bir cüzde bir’den 

fazla hikâye varsa “\” işaretinden sonra gelen rakam hikâyenin bu cüz içindeki sıra numarasını gösterir. 

Su-i Zan 1870  (1287)  104 sayfa (LR01\1). Konusu Paris'te geçen bu hikâye mizah ağırlıklı olup, bir 

arkadaşının karısı hakkında yanlış tahminlerde bulunan bir adamın gerçeğin anlaşılmasıyla düştüğü 

komik durum anlatılır. 

Nasip 1877  (1294)   81 sayfa (LR10\1). Yazarın belirttiğine göre bu hikâye, “Fransa şuarasından 

birisinin tertip eylemiş olduğu fıkradan iktibas” edilmiştir. İnsanın kendi nasibinin dışına çıkamayacağı 

tezi işlenmektedir. 

Esaret  1870  (1287)   59 sayfa (LR01\2). Fatin ve Fıtnat adındaki iki esir çocuk ile onları evinde yetiştirip 

büyüten Zeynel Bey'in trajedisi. 

Firkat 1870  (1287)  162 sayfa (LR05\1). Hikâyenin kahramanı Memduh, Ahmet Mithat Efendiyle 

benzerlikler göstermektedir. Olayların önemli bir kısmı Kafkasya’da geçer ve Çerkezler hakkında bilgiler 

ihtiva eder. 

Felsefe-i Zenân (Kadınların Felsefesi ) 1870  (1287)  298 sayfa (LR03). Evlilik konusu işlendiği bu 

hikâyede bir erkeğe tâbi olmamak için evlenmekten uzak duran Fazıla Hanım ile evlatlık alarak yanında 

büyüttüğü Akile ve Zekiye adındaki iki genç kızın hikâyesi anlatılır. İki genç kızın mektuplaşmalarıyla 

kurgulanan hikâye, bir kadın hakları savunması şeklinde nitelendirilmiştir. 

Eyvah ! 1871  (1288)  101 sayfa (LR07). İki evli bir adamın o günlerin çaresiz hastalığı verem çilesi ve acı 

son. 

Bir Fitnekâr 1876  (1293)  120 sayfa (LR09\2).    Bir takım fitneler kurarak efendisine büyük kötülükler 

eden Mansur adındaki kölenin, yaptıklarının bedelini daha bu dünyadayken ödeyişinin hikâyesi. 

Bir Gerçek Hikâye 1876  (1293)  120 sayfa (LR09\1). Daha çok Rum nüfusunun yaşadığı bir Ege 

adasında Ali Onbaşı ile onu seven bir Rum kızının evlenmişken ayrılmalarında sebep olan resmi bir 

görevli sonunda yaptığı bu kötülüğün cezasını ağır bir şekilde çeker. 
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Nasip. Bekârlık Sultanlık mı Dedin ? 1877  (1294) 81 sayfa (LR10\2).  Yanlış batılılaşma ve alafrangalık 

üzerine başka bir hikâye \ roman. Süruri efendi, Anadolu'da bir süre memuriyetlerde bulunduktan 

sonra İstanbul'a gelip birikimlerini harcamaya başlar. Başlangıçta sorumlulukları sebebiyle evliliğe karşı 

çıkmasına rağmen, akıllı ve hesabını bilen bir adam olduğundan zamanla bu düşüncelerden vazgeçer, 

bir tür ıslah-ı nefs durumuna ulaşır. 

Bir Mektup 1890  (1307)   30 sayfa (ML). 

İki Mektup 1890  (1307)   30 sayfa (ML). 

Harekât 1890  (1307)   31 sayfa (ML). 

Dolaptan Temaşa 1890  (1307)  135 sayfa (LR20). İstanbul’daki gayrimüslimlere bakış açıları ve çarpık 

eğlence hayatı etrafında gelişen  merak ve gerilimin üst seviyelerde olduğu bir hikâye. 

Diplomalı Kız 1890  (1307)  228 sayfa (LR19). Diploması olduğu halde iş bulamadığı için çiçekçilik yapan 

ve sahip olduğu eğitim sayesinde bu işte mühim başarılar kazanan bir Fransız kızının hikâyesi. 

Vakit Geçirmek 1894  (1304)   29 sayfa (ML). 

Çifte İntikam 1894  (1304)   80 sayfa (LR16). Fransa’da geçen, sürpriz finaliyle göz dolduran bir macera 

hikâyesi. 

Para 1894  (1304)  152 sayfa (LR17). Sulhi ve Vahdeti isimlerindeki iki zıt tipi konu alan bir hikâye. 

Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar 1894  (1304)  103 sayfa (LR18). Fransa’da geçen bir başka olayın 

hikâyesi. 

İki Hud'akâkâr ( İki Hilebaz ) 1894  (1311)   93 sayfa (LR21). Şehir hayatından kaçıp küçük bir kasabada 

yaşamayı seçen bir genç kız ile bir genç adamın, zengin ve asilzade olduklarını da biri birinden gizli 

tutarak tanışıp anlaşmaları ve evlenmeleri. 

Emanetçi Sıdkı 1894  (1311)  107 sayfa (LR22). Konusunu mahalli hayattan alan, ahlâk güzelliğinin 

fiziksel güzelliklerden üstün olduğu tezi üzerine kurulu bir hikâye. 

Can Kurtaranlar  1894  (1311)  120 sayfa (LR23). Üç ayrı olayın iç içe geçtiği, merak ve gerilimin ustaca 

kullanılarak okuyucunu ilgisini canlı tutmayı hakkıyla başaran bir üslûpla yazılmış bir hikâye. 

Bir Tövbekâr 1895  (1302)   82 sayfa (LR14). Bir zenperestin komik hikâyesi 

Cinli Han 1895  (1302)  160 sayfa (LR12). Fransa'nın bir köyünde, bir genç kız, askerdeki nişanlısı, köyün 

papazı ve papazın yeğeninin baş rolleri oynadığı bir macera ve gerilim hikâyesi. 

Yeniçeriler 1896  (1316)  100 sayfa (LR06). Başlangıçta ülkeyi zaferden zafere koşturan, sonradan 

bozulup çürüyen ve kendisiyle beraber ülkeyi de çöküşe götüren Yeniçerilik kurumunun, heyecanlı 

olaylara büründürülmüş hikâyesi. 

Gönül 1870  (1287) 96 sayfa (LR04\1).      Fransa’da geçen, asilzade bir kız ile yoksul bir bahçıvan 

arasındaki aşkın ve sınıf farkı engellerini aşarak evlenmelerinin hikâyesi. 

Teehhül 1870  (1287) 31 sayfa (LR02\2).     Gençlerin birbirini tanıyarak evlenmeleri gerektiği görüşünü 

savunan bir trajedi. 

Mihnetkeşan 1871  (1288)   37 sayfa (LR04\2). Yazarın, batılılaşmanın getirdiği ahlakî yozlaşmanın 

sonuçlarından biri olarak gördüğü herkese açık evlerdeki kadınlar konusunda bir çalışma. 

Durub-u Emsal Hikematının Ahvalini Tasvir 1871  (1288)  224 sayfa. Şinasi'nin Durub-ı Emsal-i 

Osmaniye isimli kitabından seçilmiş on sekiz atasözünü açıklayan hikâyeler. 
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Ölüm Allah'ın Emri 1873  (1290)  106 sayfa (LR08). Sondan başlayıp başa doğru yol alan anlatım 

tekniğinin bizde ilk örneği olma özelliğini taşıyan bu hikâye, biri birini seven Sıtkı ve ile Sinesaf adlı iki 

gencin Behice Hanım ismindeki fitneci bir kadının engellemelerine karşı yaşadıklarını anlatır. 

Çingene 1894  (1304)  208 sayfa (LR15). Çingene kızı Ziba’ya âşık olan Şems Hikmet Bey, çevresinin tüm 

itirazlarına rağmen ondan uzak durmayı başaramaz. Kızın eğitimiyle yakından ilgilenmek isteyen Şems 

Hikmet Bey, Ziba’yı bir tanıdığının konağına yerleştirerek eğitmeğe çalışır. 

Hülasa-yi Hümayunname 1894  (1304)  600 sayfa. Doğu klasiklerinden, aslı Sanskritçe olan ve 

genellikle "Kelile ve Dimne" adıyla tanınan hayvan hikâyelerinden yapılan seçmeler. Ahlâkî nasihatleri, 

hayvanlar arasında geçmiş gibi anlatılan eğlenceli küçük hikâyeler içinde aktaran ve Batı'da "Fabl" 

denilen bu tür Doğuda da çok eski ve yaygındır. Geleceğin yöneticilerini yetiştirmek gibi bir gayeye de 

hizmet ettiğinden bunlardan bazıları "Hümayunnâme" şeklinde isimlendirilmiştir. Ahmet Mithat Efendi 

ayrıca hikâyelerden bazılarına "Mülâhazamız" başlığı altında kendi yorumlarını eklemiştir. 

Ana-Kız 1894  (1311)  101 sayfa (LR25). Fransız hayatı çerçevesinde bir ahlâk hikâyesi. 

Bahtiyarlık 1895  (1302)   81 sayfa (LR11). Edebiyatımızda roman türünde kaleme alınmış köy konulu 

ilk eser kabul edilir. "Mektep", "Senai", "Şinasi", "Paris’te Bir Türk", "Kadınlar", "Köy Düğünü", 

"Medeniyet ve Bedeviyet"  şeklinde adlandırılmış yedi bölümden oluşur. Şehir hayatından usanıp köylü 

olmak isteyen Şinasi ile Avrupalı olmaya özenen Senai'nin hikâyesi. 

Gençlik 1870  (1287)  194 sayfa (LR02\1). Arabada gördüğü peçeli bir kadının işaretle ilgisini çeken ve 

sonra onun teyzesi olduğunu gören gencin düştüğü gülünç durum anlatılıyor. 

Beliyyat-ı Mudhike (Gülünç belâlar) 1881  (1298)   43 sayfa. Kırk yedi küçük mizah hikâyesi, 

okuyucunun katılımını da sağlamayı hedefleyen diyaloglar halinde kaleme alınmış. 

Obur 1895  (1302)  106 sayfa (LR13). İstanbul'un eğlence ve şaka atmosferi içinde, iştahını 

frenleyemeyen bir adamın komik hikâyesi. Yazarın, başarıyla uyguladığı "meddahvâri" anlatım 

tekniğinin en üst seviyeye çıktığı eserlerinden biri. 

 

Romanlar: 

Dünyaya İkinci Geliş 1874  (1291)  126 sayfa. * Yahut İstanbul’da neler olmuş + Yeniçeri ve Nizam-ı 

Cedit ocaklarının iç savaş çıkartacak şiddetteki çatışmaları. Entrikacı hadım köle Mesut'un bir adadaki 

bir mağaraya hapsettiği efendisinin oğlu Osman ile onun sevdiği cariye Nergis, yedi yıllık hapis 

hayatından kurtulup İstanbul'a geri dönerler. 

Karı Koca Masalı 1875  (1262)   61 sayfa. Bazılarına göre "sıradan bir monolog", bazılarına göre ise bir 

"üst kurmaca" (metafiction), (yazarın kendisini hikâyenin bir kahramanı gibi anlatması) "post modern" ( 

çağdaş ötesi ) bir teknik kullanan bir anlatım örneği olduğu ileri sürülen bir eser. Binbir gece 

masallarındaki gibi iç içe geçmiş hikâyeler, mekândan bağımsız ama zaman bakımından da iç içe 

anlatılır. Ahmet Mithat Efendi bu eserinde yazarı hikâyeye katmakla yetinmez anlatanı da katar, hattâ 

bu ikisini çatıştırır. 

Felâtun Bey ile Rakım Efendi 1875  (1292)  154 sayfa. Batılılaşmayı lüks yaşamak, şık giyinmek ve 

eğlence yerlerinde gezip tozmak şeklinde anlayıp uygulayan Felâtun Bey ile, üretmek, biriktirmek, 

paylaşmak ve kendini yetiştirmeyi hayatın gayesi bilen Râkım Efendi'nin hikâyesi. 

Yeryüzünde Bir Melek 1875  (1292) 1184 sayfa. Edebiyatımızın ilk "bovarist" romanı. Raziye, İskender 

beyle evli, ama eksi sevgilisi Şefik Bey'e âşıktır. 

Paris'te bir Türk 1876  (1293)  560 sayfa. Kendine Rose en Coeur (Kalpteki Gül) adını takarak Paris 

sokaklarında dolaşan, Quartier Latin’de öğrencilerle arkadaşlık eden, İslam hakkındaki suallere güzel 
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cevaplar veren, kötü insanlarla düelloya giren Nasuh'un hikâyesi. Bir gencin Paris ‘e yaptığı seyahat ve 

İslam hakkında Hıristiyanların sorduğu bir takım suallere verdiği cevaplar mevcuttur 

Sevdayı Sa'y ü Amel 1876  (1296)   78 sayfa. (Gayret ve Çalışma Sevdası) Halkı her alanda çalışmaya 

teşvik için gayret, azim ve çalışmanın kıymetini anlatan bir eser. 

Çengi 1877  (1294)  160 sayfa. * Yahut Dâniş Çelebi + Bir başka Ahmet Mithat Klasiği. Don Kişot'un bir 

versiyonu olduğu yazar tarafından belirtilen Dâniş Çelebi, annesi Saliha Molla tarafından cin-peri 

masallarıyla büyütülmüş ve masal - gerçek ayırımını kaybetmiş biridir. Onun bu zaafını bilenlerin 

uyandırmaya çalışmaları da onun kendi masal dünyasına daha çok bağlanması ve insanların alaylarına 

konu olması sonuçlarını getirir. Peri kızı diye tanıtılan çengi Sümbül ile evlenir ve sonunda onun gerçek 

yüzünü görür. 

Kafkas 1877  (1294)  240 sayfa. Doksanüç Harbi'yle beraber Kafkasya; yöre halkının hayat mücadelesi, 

âdetler, görenekler ve ahlâk. 

Henüz On yedi Yaşında 1881  (1298)  200 sayfa. Bataklığa düşmüş Kalyopi adındaki genç kızı anlatan bu 

roman çağın toplumsal problemlerine ışık tutmakta ve ahlâk açısından yorumlar getirmektedir. 

Karnaval 1881  (1298)  269 sayfa. Beyoğlu’nun gece âlemi içinde Müslüman bir genç ile evli bir Rum 

kadının aşk'ının hikâyesi. 

Kıssadan Hisse 1882  (1299)  110 sayfa. Ahmet Mithat Efendi’nin ilk eserlerinden olan bu çalışma, bir 

bakıma nasıl bir yol izleyeceğinin de habercisidir. O’nun yazma macerası hep bu eksende gelişecektir: 

hisse alınacak kıssalar. 

Dürdâne Hanım 1882  (1299)  125 sayfa. Aşk, intikam ve adalet çerçevesinde Ulviye Hanım'ın yalı 

komşusunun genç kızı Dürdane'ye yardımcı olmak peşinde başından geçen maceralar. 

Vah ! 1882  (1299)  173 sayfa. Batılılaşma sevdasının topluma getirdiği yıkıma varan değişimlerin, 

özellikle ahlâkî çöküntülerin sürükleyici olaylar eşliğinde anlatımı. 

Fennî Bir Roman 1888  (1305)   87 sayfa. * Yahut Amerika Doktorları + Bovlay ve Gribling adına iki 

Amerikalı doktorun bilimsel çalışmalara etrafında gelişen hikâyesi. Bovlay galvaniz kaplama üzerinde 

çalışmaktadır. Gribling ise zehirler ve panzehirler üzerindeki çalışmalarında bilimsel merakı, kendi 

bedeni üzerlerinde deneyler yapacak ve ölüm hakkında kitaplar yazacak kadar ileri götürmüştür. İki 

doktorun yaşadıkları, Amerikan hayat tarzı ve üçlü bir aşk macerası eşliğinde, bir yandan da toplumsal 

analizlerle beraber sunulmaktadır. 

Gürcü Kızı 1889  (1306)  198 sayfa. * Yahut İntikam + Bir ticaret kumpanyası memuru olan gezginin 

ağzından Kafkasya anlatılır. Gürcistan’da geçmiş bir aşk içinde kahraman kadın hikâyesi. 

Hayal ve Hakikat 1889  (1309)   83 sayfa. Hayal ve Hakikat Evlilik kurumunu kadın ve erkeğin bakış 

açılarıyla incelemeyi ve yorumlamayı amaçlıyan bu romanın kadına ait olan ilk kısmını "Vedat" adıyla 

Fatma Aliye hanım, diğerini Ahmet Mithat Efendi yazar. İki yazarlı bir roman olmak bakımından özel bir 

eserdir. 

Rikalda 1890  (1307)  256 sayfa. * Yahut Amerika'da Vahşet + Âlemi Balta girmemiş ormanları dahi 

okuruna anlatan Ahmet Mithat Efendi, bu romanında Johnsonser adlı bir genç kızın totemist bir klana 

medeniyeti öğretmeye çalışmasını hikâye eder. 

Zabit 1891  (1308)  209 sayfa. Subaylık nedir, bu meslek sahipleri neler bilmelidir, nasıl olmalıdır 

sorularına cevaplar. 

Müşahedat (Gözlemler) 1891  (1308)  319 sayfa. 'Bir Takip', 'Bir Tacir Çırağı' , 'Antuan Kolaryo' , 'Seyyit 

Mehmet Numan' , 'Müşkülat-ı Muğlaka' , 'Cehl ve Acz' , 'İnkişaf-ı Esrar' isimli sekiz bölümden oluşan 

romanda farklı bir anlatım metodu kullanılmıştır. Ahmet Mithat vapurda karşılaştığı iki kadının 

konuşmalarından yola çıkarak araştırmaya girişir ve ilgi çekici hikâyeler derler. 
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Taaffüf  1893  (1313)  339 sayfa. İffetin anlamını ve lüzumunu vurgulayan bir hikaye. 

Cellât  1894  (1301)  192 sayfa. Napolyon döneminde Fransa’da görevli bir cellâdın hayatı etrafında ve 

ruh halleri ile birlikte şiddet hikâyeleri. 

Hikmet-i Peder 1896  (1316)  261 sayfa. "Baba" kavramının hikmet ve ahlâk perspektifinden incelenip 

yorumlandığı çocuk terbiyesi, eğitim ve aile konularına pedagojik bir roman. 

Mesâil-i Muğlaka 1896  (1316)  350 sayfa. (Karışık meseleler) Paris’te okuyan bir Türk gencinin örnek 

kişiliği. 

Gönüllü 1897  (1314)  200 sayfa. Yunan Harbine gönüllü giden Recep Koso'nun hikayesinin içinde 

Balkan coğrafyasında yaşayan milletlerin vasıflarına, sosyolojik yapılarına, özelliklerine günlük 

hayatlarına ve yemeklerine de dair bilgiler, Balkanlarla ilgili değerlendirmeler ile beraber Osmanlı’nın 

Balkanlarda tutunma mücadelesinin tarihi. 

Eski Mektuplar 1897  (1315)  168 sayfa. Başarılı bir Galatasaray öğrencisinin yaşadığı sıkıntılar. 

Jön Türk 1911  (1326)  128 sayfa. Ahmet Mithat Efendi’nin 1908’de tefrika edilip daha sonra kitap 

haline getirilen son romanı. Yazar bu son romanında "Batıya Açılan Osmanlı" konusunu çok yönlü bir 

bakış açısıyla ele alır. Konunun ulusal, toplumsal ve siyasal boyutları, "Batı" nın ne kadar doğru ve 

yanlış anlaşıldığı ve bütün bu çalkantıların topluma neler getirip neler götürebileceği enine boyuna 

irdelenmektedir. 

Macera / Polisiye Romanlar 

Hüseyin Fellah 1875  (1292)  367 sayfa. (Çiftçi Hüseyin) Düşmanları tarafından bıçaklanarak kuytu bir 

köşeye atılan Hüseyin'i yoksul bir ana (Hüsna Hanım) ile kızı Şehlevent kurtarır. Bir süre sonra Hüseyin, 

Şehlevend'i Cezayirde bulur. İyi ile kötünün savaşını bir aşk hikâyesi içinde aktarıp yorumlayan, bu 

arada da Kuzey Afrika tarihini anlatan bir eser. 

Süleyman Muslî  (Musullu Süleyman) 1877  (1294)  228 sayfa. Edebiyatımızda Ortadoğu’yu konu alan 

ilk macera romanı. Haçlı Seferleri sırasında esir düştüğü Kudüs'den kaçmayı başaran, Haçlılarla kendi 

usulünce mücadele eden, ayrıca Alamut kalesine girip orada esir olan sevgilisini Haşhaşilerden kurtaran 

Süleyman'ın hikâyesi. 

Alayın Kraliçesi 1879  (1295)  343 sayfa. Fransa’da Revue de Dumond mecmuasında çıkmış bir hikâye. 

Hindistan’da görevli bir Dragon Süvarileri alayındaki Jerald isminde genç bir subayın maceraları. 

Amiral Bing 1881  (1298)  154 sayfa. Octave Feuillet‘nin "Amiral de L’escadre Bleue" (Mavi Kanatlı 

Amiral) isimli romanından tercüme edilen bu eserde 1756-1763 yılları arasında Avrupa’nın büyük 

devletleri arasında geçen Yedi-Sekiz Yıl Savaşları esnasında Fransızlara yenilen İngiliz amirali John 

Byng’in muhakemesi ve idamı anlatılır. 

Antonine 1881  (1298)  212 sayfa. Alexandre Dumas Fils'den 

Acaib-i Âlem 1882  (1299)  289 sayfa. İki yakın arkadaş olan Suphi Bey ile Hicâbi bey'in Kuzey Kutbuna 

yaptığı fantastik yolculuğun hikâyesi. Rusya coğrafyası ile birlikte yolculuğun sürükleyici hikâyesi; 

fantastik hikâye türünün bizdeki ilk örneklerinden. 

Haydut Montari 1888  (1305)  276 sayfa. İtalya'da geçen bir olayın hikâyesi. Hain Corcino efendisi Kont 

Ciovanni'yi öldürmüş, kızı Ancelino ile evlenebilmek için de kızın sevgilisi Anderya'yı da öldürme 

planları yapmaktadır. Bu amaçla, Düşkün Yordan'ın aracılığıyla Haydut Montari ile anlaşır. Oysa hain 

Corcino'ya yardım ediyormuş gibi görünen Yordan aslında Ancelino ile Anderya'nın mutluluğu için 

çalışmaktadır. 

Demir Bey 1888  (1305)  293 sayfa. * Yahut İnkişaf-ı Esrar + Zalim babası ve üvey annesinden alınarak 

Fransa’ya götürülen Kasımpaşalı Ali Haydar, Piyer Heyder adını almıştır. Verildiği manastırdan kaçarak 
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asker olur, binbaşılığa kadar yükselir. Daha sonra Demir Bey adıyla Mısır'da askerlik mesleğine devam 

edip emekli olunca İstanbul’a döner. 

Ahmet Metin ve Şirzat 1889  (1309)  727 sayfa. * Yahut Roman İçinde Roman + Jules Verne 

romanlarıyla açık benzerlikler gösteren fantastik yolculuk hikâyelerinden biri. Ahmet Metin, Şirzat 

isimli bir Selçuklu prensinin 12.nci yüzyılda yaptığı bir yolculuğu eski bir romandan öğrenerek 

tekrarlamak için onun teknesinin aynını yaptırıp bir Akdeniz yolculuğuna çıkar. Yolculuğun heyecanlı 

hikâyesinden ayrı kültür, tarih ve coğrafya alanlarından bilgiler ve yazarın önemli görüşleri de kitaba 

renk katmaktadır. 

Şeytankaya Tılsımı 1890  (1307)   53 sayfa. Sınıf farklarından gelen meseleler, beş tipleme üzerine 

kurulmuş ve gerilimle beslenen bir aşk hikâyesi. 

Esrâr-ı Cinayât (Cinayetlerin Esrarı) 1894  (1301)  225 sayfa. İlk polisiye romanımız. Polis dedektifi 

Osman Sabri, yardımcısı Necmi, bir gazete ve cesur yazarı, bir kodamanın koruduğu kalpazan çetesi. 

Hayret 1895  (1302)  507 sayfa. Ahmet Mithat Efendi'nin ilgi alanlarından birini de illüzyon 

(hokkabazlık) teşkil eder. Bu işin aslının "göz boyamak", yani bazı oyunlarla insanları imkânsız bir şeyler 

gördüğüne inandırmak olduğunu çok iyi yakalamış ve çeşitli eserlerinde bu durumu dile getirmiştir. 

Temelde bir macera ve polisiye romanı olan "Hayret" te hokkabaz Parisli Mösyö Sanco adında biri, 

romanın kahramanı da onun çırağı İsmail Azmi'dir. Sanco'nun evlatlığı Anj ile beraber "iyiler" tarafını 

oluşturan bu üçlünün mutlu hayatı Lord Charles Hoogen isminde bir sahtekârın ortaya çıkmasıyla 

bozulur. İsmail Azmi Lord'un peşine düşer ve illüzyon sanatının imkânlarını da kullanarak toplumu bu 

belâdan kurtarır. 

Altın Âşıkları 1896  (1316)  215 sayfa. Altın sahibi olmayı hayatın anlamı haline getirmiş kardeş iki 

Fransız'ın, haksız servetin sahibine faydadan çok zarar getirmesini vurgulayan hikâyesi. 

Tercüme Roman 

Konak 1876  (1296)  354 sayfa. * Yahut Şeyh Şamil'in Kafkasya Muharebatında Bir Hikâye-i Garibe ] ( V. 

Vizental'dan ) 

Üç Yüzlü Bir Karı 1877  (1294)   90 sayfa. Paul de Kock'dan 

La Dame Aux Camelia (Kamelyalı Kadın) 1880  (1297)  193 sayfa. Alexander Dumas Fils'den 

Bir Fakir Delikanlının Hikâyesi 1881  (1298)  178 sayfa. Octave Feuillet'den 

Bir Kadının Hikâyesi 1881  (1298)  208 sayfa. Alexandre Dumas Fils'den 

Gabriel'in Günahı 1882  (1299)   44 sayfa. Charles Merouvel'den 

Odolf Hisarı 1882  (1299)  343 sayfa. A. Radhebourg'dan 

Peçeli Kadın 1882  (1299)  343 sayfa. Emile Richebourg'dan 

Papazdaki Esrar 1888  (1305)  139 sayfa. Leon de Tensou'dan 

Bilgiç Kız 1888  (1305)  175 sayfa. Hector Malot'dan 

Nedamet mi ? Heyhat ! 1889  (1306)  166 sayfa. Emile Ogié'den 

Sid'in Hülâsası 1891  (1308)  222 sayfa. Corneill'den 

Sanatkâr Namusu 1891  (1308)  256 sayfa. Octave Feuillet'den 

Merdûd Kız  (İki Cilt) 1893  (1300)  618 sayfa. Emile Richebourg'dan 

Jenovefa 1893  (1311)  112 sayfa. Rumcadan tercüme 

Orsival Cinayeti 1894  (1301)  309 sayfa. Emil Gaboriaou'dan 
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Lü'lü-ü Asfer (Sarı İnci) 1895  (1302)  651 sayfa. George Pradel'den 

Kamere Âşık 1896  (1303)  508 sayfa. Paul de Kcock'un "L’Amant de La Lune " adlı eserinin tercümesi 

 

Seyahat yazıları 

Sayyadane Bir Cevelân (Bir av gezintisi) 1889  (1309)  256 sayfa. Kotra ile Beykoz'dan İzmit Körfezi'ne 

uzanan sonra Tavşancıl tepelerinde bir av partisiyle devam eden bir gezintinin hikâyesi. 

Avrupa’da Bir Cevelan (gezinti) 1890  (1307) 1044 sayfa. Ahmet Mithat Efendi'nin Stockholm'de 

toplanan Türkoloji kongresine Türkiye’yi temsilen katılmak için gittiği Avrupa hakkındaki izlenimleri. 

Bir Acaib-i Saydiyye ( Acaip Bir Av ) 1894  (1311)  120 sayfa. Okuyucuyu bilgilendirmenin asıl hikâyenin 

önüne geçtiği bir örnek. Afrika coğrafyası ve bir av hikâyesi. 

Tercüme-i Hayat ( Biyografi ) 

Menfâ 1876  (1293)  128 sayfa. Rodos sürgünü esnasında yazılan bu eser Ahmet Mithat Efendinin o 

zaman kadarki hayatının hikâyesidir. 

Aleksandre Stradella 1890  (1307)   61 sayfa. İtalyan besteci Alessandro Stradella (1645-1682) 

hakkında Almancadan tercüme gibi görünen bu biyografik roman, aslında hikâyenin yeniden yazılmış 

hâli. 

Fatma Âliye Hanım 1894  (1311)  200 sayfa. [ Yahut Bir Muharrire-i Osmaniye’nin Neş'eti + Ahmet 

Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım'ın hayatının ilk 32 yılını anlatan bu eser o zamanlar için pek de 

sık görünmeyen bir "kadın yazar" ın okuyucuya ve edebiyat âlemine tanıtılması. 

Voltaire 1894  (1304)   63 sayfa. Beşir Fuat'ın yazdığı Voltaire biyografisinin değerlendirilmesi yanında 

Ahmet Mithat Efendi'nin Voltaire hakkındaki düşünceleri; beğendiği ve beğenmediği yönleri ve 

özellikle bizim değerlerimiz açısından nasıl agılanması gerektiği hakkındaki görüşleri. 

Voltaire Yirmi Yaşında 1894  (1301)   81 sayfa. * Yahut İlk Muaşakası + Voltaire'in. 14 aşk mektubunun 

tercümesi. 

Beşir Fuat 1894  (1304)  155 sayfa. Devrin materyalist pozitivistlerinden on beş kitabı yayınlanmış Beşir 

Fuat'ın ve intiharının hikâyesi. 

Hatırat / Mektubat 

Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap 1893  (1313)  206 sayfa. Fransızca tercümelerdeki çeviri hataları 

konusunda, Kemal Paşazade Sait Bey'in Galatat-ı Tercüme isimli eseri hakkında Ahmet Mithat 

Efendi'yle mektuplaşmaları. Edebiyatımızın ilk polemiklerinden biri olan bu eser, Ahmet Mithat 

Efendi'nin batı edebiyatına olan vukufuyla beraber okuma merakını da yansıtır. 

Muhaberat ve Muhaverat 1894  (1301)  208 sayfa. Muallim Naci ile mektuplaşmalar İki dev edebiyat 

ve kültür adamının mektuplaşmaları. Bilgi, kültür ve dostluk hakkında görüşleri ve sohbetleri. 

 

Tiyatro 

Açık Baş 1874  (1291)  125 sayfa. Klasik “halkı sömüren sahte hoca” hikâyesinin içinde, kuşak 

çatışmaları, Osmanlı toplum yapısına yeni girmekte olan bazı yeni davranışların batıl inançlarla beraber 

eleştirisi. 

Ahz-ı Sâr (İntikam) 1874  (1291)  222 sayfa. * Yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti + Mekânı ve kişileriyle 

Fransız olan, korku ve gerilim içinde klasik "Gönül ferman dinlemez" hikâyesi. 

Hükm-ü Dil 1874  (1291)   57 sayfa. "Gönül" isimli hikâyeden sahneye uyarlanan bir tiyatro eseri. 
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Çengi 1894  (1301)   33 sayfa. Çengi isimli romanının yazar tarafından oyunlaştırılmış hâli. 

Çerkez Özdenler 1894  (1301)   48 sayfa. Soydan gelen üstün ahlâk, şeref, aşk, fedakârlık gibi 

değerlerlerle insana mahsus arzu ve isteklerin çatışmasını konu alan bir dram. 

Fürs-i Kadimde Bir Facia 1894  (1301)   44 sayfa. * Yahut Siyavuş + Şehname'de geçen, bir eski İran 

hikâyesi. İran Şahı Keykavus'un oğlu Siyavuş'un annesi Türk’tür. Üvey annesi Sûdâbe'nin iftirasına 

uğrayan Siyavuş, gerçeğin açığa çıkması için ateşle imtihan edilir ve kurtulur. Daha sonra İran 

ordusunun başında Turan üzerine gider. Orada da kendisini entrikalı sınavlar beklemektedir. 

Müntehabat  (Seçki /Antoloji) 

Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat 1884  (1302)?     Tercüman-ı Hakikat Gazetesinden seçmeler 

Müntehabat-ı Ahmed Midhat (Üç Cilt) 1889  (1306)  475 sayfa. Ahmet Mithat Efendinin yazılarından 

seçmeler 

Kaynakça 

T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Ahmed Mithat Efendi maddesi; cilt 2, sayfa 100-103 

Ahmed Midhat Efendi; Hayatı, Sanatı, Eserleri, Eserlerinden seçmeler; Erol Ülgen; Hikmet Neşriyat, 2002 
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Choses du soir 

 

Le brouillard est froid, la bruyère est grise ;  

Les troupeaux de bœufs vont aux abreuvoirs ;  

La lune, sortant des nuages noirs,  

Semble une clarté qui vient par surprise. 

 

Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

 

Le voyageur marche et la lande est brune ;  

Une ombre est derrière, une ombre est devant ;  

Blancheur au couchant, lueur au levant ;  

Ici crépuscule, et là clair de lune. 

 

Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

 

La sorcière assise allonge sa lippe ;  

L'araignée accroche au toit son filet ;  

Le lutin reluit dans le feu follet  

Comme un pistil d'or dans une tulipe. 

 

Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

 

On voit sur la mer des chasse-marées ;  

Le naufrage guette un mât frissonnant ;  

Le vent dit : demain ! l'eau dit : maintenant !  

Les voix qu'on entend sont désespérées. 

 

Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

 

Le coche qui va d'Avranche à Fougère  

Fait claquer son fouet comme un vif éclair ;  

Voici le moment où flottent dans l'air  

Tous ces bruits confus que l'ombre exagère. 
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Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

 

Dans les bois profonds brillent des flambées ;  

Un vieux cimetière est sur un sommet ;  

Où Dieu trouve-t-il tout ce noir qu'il met  

Dans les cœurs brisés et les nuits tombées ? 

 

Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

 

Des flaques d'argent tremblent sur les sables ;  

L'orfraie est au bord des talus crayeux ;  

Le pâtre, à travers le vent, suit des yeux  

Le vol monstrueux et vague des diables. 

 

Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

 

Un panache gris sort des cheminées ;  

Le bûcheron passe avec son fardeau ;  

On entend, parmi le bruit des cours d'eau,  

Des frémissements de branches traînées. 

 

Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

 

La faim fait rêver les grands loups moroses ;  

La rivière court, le nuage fuit ;  

Derrière la vitre où la lampe luit,  

Les petits enfants ont des têtes roses. 

 

Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,  

Maître Yvon soufflait dans son biniou. 

  

Victor Hugo (1802 – 1885 ) 
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Akşam Hatıraları 

 

Sisle bir soğuk gelir funda grileşirdi 

Otlaktan gelen sürü yalağa doğru yürür  

Ay kara bulutlardan çıkar göze görünür 

Sanki de bir aydınlık birdenbire gelirdi 

 

    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

Yolcu yürür yolunda fundalık koyulaşır 

Bir gölge arkalarda biri önden giderdi  

Batıda bir beyazlık doğuda kırmızılık 

Alacakaranlığı mehtap gelir silerdi 

  

    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

Oturan cadı durmaz dudağını sarkıtır 

Örümcek ağ evinin çatısını örerdi 

Cinlerin ateşinde bir peri parlatılır 

Bir lâlede altından bir organ boy sürerdi 

 

    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

Denizin üzerinde gel-git avı görünür 

Bir batık heyecanlı bir direği gözlerdi 

Rüzgâr derdi "yarına", su ise "şimdi" derdi 

İşittiğimiz sesler hep ümitsiz seslerdi 

 

    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

Bir araba Avranche'dan Fougère'e mi giderdi 

Parlak bir şimşek gibi kamçısını şaklatır  

İşte bu o an idi ki havada kala kalan 

Bütün bu gürültüler büyüyen gölgelerdi     
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    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

O derin ormanlarda alevlerle parlayan  

İhtiyar bir mezarlık bir uyku üstündeydi 

Koyan kendi bilir mi yeri bu siyahların  

Ya kırılmış kalplerdi ya inen gecelerdi 

 

    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

Gümüş birikintiler ışıldardı kumlarda  

Balık tutan kartalı yamacın eteğinde 

Çoban rüzgâr içinden gözle takip ederdi 

O korkunç uçuştaki dalga da iblislerdi 

     

    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

Bacalardan dışarı siyah tüyler uçardı 

Oduncular ağırca yükleriyle geçerdi 

Su gürültülerinin arasından duyulan 

Sürüklenen dallardan gelen ürpertilerdi 

     

    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

Açlıktan koca kurtlar kötü rüyalar görür 

Nehirler akar durur bulutlar kaçışırdı 

Lâmbanın parladığı camların arkasında 

Küçük çocuklar pembe kafalarla geçerdi 

     

    Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum 

    Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi 

 

    Bicahi Esgici 
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Bu dünya fani dünya mamur olası değil 

Cehennemi müminin yurdu kalası değil 

Aramayan derdine derman bulası değil 

 Erenlerin sohbeti ele gelesi değil 

 İkrar ile gelenler mahrum kalası değil 

     

Boş işlere dalıp da yorma kendin boş yere     

Evvel derdini bil de sonra bir derman ara 

Tedbirli ol davran da kurtul düşmeden dara 

İkrar gerek bir ere göz açıp didar göre 

Sarraf gerek cevhere nadan bilesi değil 

 

Bu elemler yurduna insan gelirken ağlar 

Giderken de ardından ağlar gönderen sağlar 

Bir emanet üstlendi kabul etmedi dağlar         

Bir pınarın başına bir testiyi koysalar 

Kırk yıl orda dursa da kendi dolası değil 

     

Suyun başına varıp su su diye yalvaran 

Susuzluğu geçer mi olur mu suya kanan 

Sen de hadi derviş ol bir kâmil bul da dayan     

Ümmi Sinan yol ayan oluptur belli beyan 

Dervişlik yolu heman tacı hırkası değil. 
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Dertli: 

Eslâf kapıldıkça güzelden güzele 

Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele 

Sönmez seher-i haşre kadar şi‘r-i kadîm 

Bir meşaledir devredilir elden ele 

Galesiz: Dertli ? 

D: Efendim, Hocam 

G: Bu an’ane ne zaman başladı ? 

D: Hangi an’ane hocam ? 

G: Bu, her sohbete bir şiirle başlama an’ane’si 

D: Evet, bir zamandır böyle yapıyoruz ama eskiden 
de yapmıştık. Bir mahzuru mu vardı ? 

G: Şiir okumanın ne mahzuru olabilir iki gözüm, 
sadece merak ettim. Zaten bir kaç tekrarla an’ane 
olmaz değil mi ? 

D: Olmaz olmasına da, olsa ne olur ki ? 

G: Tabii ki bir şey olmaz, hemen de alınma; 
maksadım tenkid değildi 

D: Rahatsızlık yoksa mesele de yoktur inşallah 

G: Yok, mahzur da yok, rahatsızlık da elhamdülillah. 
Söyle bakalım bu şiire nerden, daha doğrusu neden 
geldik ? 

D: Bu kaçınılmaz bir geliş hocam. Kaç seferdir 
“kültür, kültür” deyip duruyoruz; şiirsiz kültür olur 
mu ? 

G: Haklısın, şiirsiz de olmaz edebiyatsız da 

D: Ama olmuş işte ! 

G: Nasıl yani ? 

D: Kültür ihtilalinden sonra edebiyat mı kalmış, şiir 
mi ? 

G: Var, var ! 

D: Hani, ben niye görmedim, göremiyorum ? 

G: Yalnız kabilenin izin verdikleri var da ondan ! 

D: Öyle ya, koskoca bir medeniyet kültürüyle 
beraber gömülür de, edebiyat ve şiir bundan 
masun kalmış, kurtulmuş olabilir miydi ? 

G: Kaldı ki yok etme faaliyetlerinin hâlen de devam 
ettiğini biliyoruz 

D: Orası öyle de hocam, nasıl kırılacak bu fasit 
daire? 

G: Hangi daireden bahsediyoruz Dertli ? 

D: Hocam, şöyle: geçmişimizi bilmediğimiz için 
alâka duymuyoruz; bu yüzden de tanıyamıyor, 
öğrenemiyoruz 

G: Anladım Dertli, bu hakikaten bir fasit daire 

D: Çıkış hocam, çıkış ! 

G: Her şeyden evvel bu öyle komprime ilaçlarla 
tedavi edilebilecek bir hastalık değil 

D: Komplike çözüm nedir hocam ? 

G: Tek bir kelimeyle veya bir iki kısa cümle ile ifade 
edilebilecek olsaydı komplike olmazdı, değil mi ? 

D: Sabırla dinlerim hocam, hiç kaygılanma 

G: “Vurgun” nedir bilir misin ? 

D: Evet, köşe dönmek ! 

G: O değil, dalgıçlıkla ilgili olan 

D: Anladım, dipte fazla kalıp da hızla yukarı çıkınca 
oluşan bir durum 

G: Peki tedavisi ? 

D: Galiba önce hastayı dibe, vurgunu yediği 
derinliğe indiriyorlar 

G: Veya buna muadil özel bir basınç odasına veya 
tüpüne sokuyorlar 

D: Sonra da yavaş yavaş ... 

G: Evet Dertli, aynen öyle 

D: Peki ama ... 

G: “Ne alâka ?” diyeceksin, değil mi ? 

D: Evet, öyle diyecektim 

G: Şu alâka ki, madem bir ihtilalin hasarlarını 
onarmaktan bahsediyoruz, bunun tek çaresi ... 

D: Evet hocam, 

G: Hadi sen söyle ! 

D: Bilemedim hocam 

G: Karşı ihtilâl ! 

D: Evet, bundan bahsetmiştik 

G: Sen dememiş miydin, çok korkuyorlar 

D: Haklısın hocam ama ... 
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G: Eee ? 

D: Korkunun ecele faydası yok ki 

G: Ama korkutanın galibiyetine faydası olabilir 

D: Ama nasıl ? 

G: Her şeyden önce bunu bir savaş gibi görmemek, 
anlamamak lâzım 

D: Ama asıl ihtilal bir savaş değil miydi ? 

G: Evet, öyleydi; hem de “asimetrik” bir savaştı 
ama arada önemli bir fark var 

D: Nasıl bir fark ? 

G: Kanun dışı kişilerle emniyet mensupları 
arasındaki fark 

D: Nasıl yani ? 

G: İki tarafın da gayesi yenmek ama polisin kanuna 
uygun davranma mecburiyeti de var 

D: Demek ki işleri daha zor 

G: Daha zor değil, çok daha zor 

D: Peki, hangi kanundan bahsediyoruz ? 

G: Kâinatı yaratıp, yâni yokdan var edip düzen ve 
denge verenin kanunundan elbette 

D: Galiba anladım. Bu kaçınılması imkânsız bir 
durum; demek ki başlamadan evvel; imkânlarımızı, 
hattâ izleyeceğimiz yol ve usulleri tesbit etmeden 
evvel sorumluluklarımızı belirlememiz gerekiyor. 

G: Çok güzel ifade ettin Dertli; ilk adım bu olmazsa 
hem başarı hem de daha kötüsü meşruiyet imkân 
ve ihtimali tehlikeye girer 

D: Öyleyse hemen saymaya başlayalım hocam 

G: Birincisi: Kimseyi, kimseleri; hiç bir etnik, 
toplumsal veya kültürel grup veya zümreyi 
incitmek, bastırmak, dışlamak gibi bir niyetimiz ve 
hedefimiz olmamalı 

D: Evet hocam, yâni Yunus gibi diyorsunuz ki: ben 
gelmedim kavga için ... 

G: Doğru Dertli; yok değil, bir kavgamız var ama 
insanlarla değil 

D: Peki kimlerle ? 

G: Cehaletle, gafletle, dalaletle, hıyanetle, korkuyla, 
aşağılık kompleksiyle ... 

D: Yani faillerle işimiz yok, işimiz fiillerle diyorsunuz 

G: Öyle de denebilir  

D: Peki ama, failleri durdurmadan fiillere nasıl 
engel olabiliriz ki ? 

G: Şöyle düşün: birileri karanlıkta kafana bir torba 
geçirmiş, boynuna bir ip bağlamış, seni istediği yere 
çekip götürüyor, istediğini yaptırıyor, bir yandan da 
durmadan sopalıyor. Ne yaparsın, boşluğa yumruk  
tekme sallamaya devam mı edersin, yoksa önce 
kafandaki torbayı çıkarmanın çarelerini mi ararsın ? 

D: Elbette ikincisi hocam 

G: İşte durumumuz budur Dertli. Kimimiz karanlıkta 
göz kırpar, rastgele hedefsiz ve sonuçsuz vuruşlar 
yaparken çoğumuz da ipi elinde tutanın peşi sıra 
kuzu kuzu gidiyoruz 

D: Bunu anladım Hocam, kanun dışına çıkmak, 
kimseyi incitmek yok. Peki, başka ? 

G: Başka ne ? 

D: Sorumluluk 

G: Evet; bu birinci madde o kadar mühim ki bu 
olmazsa gerisi olmasa da olur gibi görünüyor 

D: Biz gene de öğrenelim hocam 

G: Memleketin kalkınma, üretimi artırma, 
hizmetleri ve imkânları bazı zümrelerin elinden alıp 
tabana yayma, sosyal adalet, ekonomik bağımsızlık, 
uluslar arası sıkıntılar gibi meseleleri varken kültür 
işlerini bunların önüne alamayız; yâni aceleye de 
lüzum yok 

D: Doğru hocam, ama ihmal de edemeyiz değil mi ? 

G: Bu da doğru, Dertli. Bir diğer husus da “her şeyi 
devletten beklememek” kuralını burada da göz 
önünde bulundurmanın lüzumu 

D: Hocam bunu biraz açalım 

G: Yıkıcı ihtilâlin, devletin daha doğrusu 
başındakilerin planlaması ve düzenlemesiyle ve 
devlet imkânlarıyla yapıldığı doğrudur. Ama devlet 
zoru ve teşvikiyle de sağlanmış olsa eli kalem 
tutanların ve eline kalem tutturulanların desteğiyle 
başarıldığı da doğrudur. Ama şimdi biz devletten 
teşvik beklesek de böyle bir baskı kurmasını 
bekleyemeyiz. Öyleyse meselenin önemine ve 
hassasiyetine inanan herkesin gerek okuyup 
öğrenerek, gerekse imkânları nisbetinde bildiklerini 
paylaşarak ve yayarak bu davayı desteklemesine 
ihtiyaç var. 

D: Hocam, “olmasa da olur” dedin ama bu son 
madde bana hiç de öyle gelmedi 

G: Haklı olabilirsin Dertli 

D: Başka sorumluluk var mı hocam ? 

G: Olabilir ama şu anda aklıma gelmiyor Dertli 

D: Öyleyse geldiğinde konuşuruz hocam; şimdi 
istersen şuna bakalım: her şeyi devletten 
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beklemiyelim, tamam da, bu iş devletsiz olur mu 
peki ? 

G: Elbette olmaz; hattâ devletin yalnız desteği 
değil, önderliği olmadan da olmaz 

D: Öyleyse devlete düşen işleri de konuşalım mı ? 

G: Devlete akıl öğreten konumunda görünmekten 
de, görünmeye çabalayanlardan da hoşlanmam 
ama, bunu “bekleyebileceklerimiz” başlığı altında 
konuşabiliriz belki. Ama şimdi değil, ondan önce 
konuşmamız gereken meseleler var  

D: Ne gibi hocam ? 

G: Bize, yâni sâde vatandaşa düşen kısmın usul ve 
erkânı meselâ 

D: Haklısın hocam 

G: Pekâlâ. Çok genel bir kuraldır: bir meseleyi 
çözmenin ilk adımı onu anlamak, ama doğru 
anlamaktır, değil mi ? 

D: Kesin doğru hocam, doğru teşhis konulmadıkça 
doğru tedavinin mümkün olamayacağı gibi 

G: Peki, yanlış yapılmış ve bitmiş bir işi, yapanlara 
sövüp sayarak düzeltmek mümkün müdür ?   

D: Kesinlikle değildir hocam 

G: Ya kökünden sökülmüş ve kuruyup çürümeye 
terkedilmiş bir ağacı on yıllar sonra kaldırıp, tekrar 
dikip de canlandırmak ? 

D: Böyle bir şeyi hayal etmek bile sağlıklı olmaz 
hocam 

G: Öyleyse şimdi açılıştaki dörtlüğe bakalım: 
“Eslâf”, “neşve”, “haşr”, “şi‘r” ... dört satırdan dört 
kelime. Bu dörtlüğün çok da eski olmadığını da 
unutmadan soralım: kaç babayiğit “aydın” bu dört 
kelimenin bu günkü karşılıklarını bir kerede 
söyleyebilir ? 

D: Her halde çok bulunmaz hocam 

G: Öyleyse “sönmez bir meşale” den nasıl söz 
edebileceğiz, söyler misin ? 

D: Hocam, bunu bir vakıa değil de bir temenni 
olarak anlayamaz mıyız ? 

G: Öyle olsaydı “sönmez”, “devredilir” yerine 
“sönmemeli”, “devretmeli” demeli değil miydi ? 

D: Bu bizi nereye götürür hocam ? 

G: Ayaklarımızın yere basacağı yere Dertli; yani eski 
şiiri özlemenin başka, geri getirip canlandırmanın 
bambaşka şeyler olduğu gerçeğine 

D: Yani imkânsız mı diyorsun ? 

G: En azından böyle bir şeyin birden bire 
gerçekleşmesi imkânsız 

D: Peki sence ne kadar zaman gerekir ? 

G: Gitmesi, ölmesi kaç nesil sürmüşse en az o kadar 
neslin geçmesi lâzım 

D: Ne zaman başlar bu “süreç” ? 

G: Bir şeyi özlemek için sevmek, sevmek için de 
anlamak lazım; demek ki anlayanlar çoğunluğa 
geçtiğinde başlar 

D: Gene aynı fasit daireye düşmüş olmadık mı 
hocam ? 

G: Aynen öyle oldu Dertli 

D: Hem de epey karamsar bir şekilde 

G: Karamsar mı,  gerçekçi mi ? 

D: Bence karamsar  

G: Yani gerçekçi değil mi ? 

D: Hayalin tadı gerçeğin acısından iyidir bence 

G: Bence de tam tersi 

D: Pek öyleyse; şu “anlayanlar çoğunluğa 
geçtiğinde” ne kadar gerçekçiydi ? 

G: Geleceğe ait bir temenni ne kadar gerçekçi 
olabilir ki ? 

D: Peki, geçmiş ? 

G: Nasıl yani ? 

D: Geçmişte anlayanlar çoğunlukta mıydı ? 

G: Nasıl yani ? 

D: Yâni vatandaşların çoğunluğu şiirden anlıyor 
muydu ? 

G: Bu neyi gösterir ? 

D: Eski şiirin canlanması için demokratik usullere 
lüzum olmadığını  

G: Peki, çoğunluğu vatandaşın tamamında değil de 
“aydın” zümrenin içinde arasak ? 

D: O zaman da bir zümre edebiyatından söz ediyor 
oluruz 

G: Orası öyle de; edebiyat her zaman ve her yerde 
öyledir; demokratik değildir. Dahası şiir de, 
edebiyatın bir şubesi olarak daha da dar bir 
zümreye hitap eder. 

D: Demek ki biz eski şiirin hitap edebileceği 
zümreyi, aydınlar içinde, aydınlardan edebiyata ilgi 
duyanlar içinde, onlardan da şiirle ilgilenenler 
arasında arayacağız 

G: Öyle görünüyor 

D: Bu tesbit de tabloyu daha da karamsar hale 
getirmekten başka bir işe yaramaz 
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G: Bu da doğru, çünkü daha gerçekçi 

D: Biraz da farklı bir perspektiften bakmaya çalışsak 
? 

G: Meselâ ? 

D: Edebiyatın da, şiirin de hammaddesi “söz”, yâni 
dil olduğuna göre, aslında mesele dil meselesi değil 
midir ? 

G: Buna itiraz edemem doğrusu 

D: Öyleyse “karşı ihtilale dil sahasından başlamak 
lâzım” diyebilir miyiz ? 

G: Sanırım diyebiliriz. Zaten sevmenin ön şartının 
anlamak olduğunu vurgulamıştık; anlamak da 
öncelikle dil ile mümkün olacaktır şüphesiz. 

D: Öyle ya, anlamını bilmediği bir “şey” i nasıl 
sevebilir ki insan ? 

G: Zaten sevmeyenlerin de sorunu bu değil mi ? 

D: Tamam hocam, hemen başlayalım öyleyse 

G: Ağır ol, neye başlıyoruz ? 

D: Dili düzeltmeye tabii 

G: Biz mi ? 

D: Yok hocam, bizimkisi müşavere sadece 

G: Eee? 

D: Yani dili düzeltmek için neler yapabileceğimizi, 
yani yapılabileceğini konuşalım demek istedim 
hocam 

G: Bunun için önce nelerin düzeltilmesi icab ettiğini 
konuşmalı değil miyiz ? 

D: Tamam, bana uyar; ama bu basit, yâni işin kolay 
tarafı  

G: Başla saymaya öyleyse 

D: Sayacak ne var ki hocam, kelime haznesi  

G: O kadar mı ? 

D: Değil mi ? 

G: Bence değil 

D: Öyleyse sen say hocam 

G: Meselâ alfabe olabilir mi ? 

D: Doğru. Ama bu konu çözülmedi mi ? 

G: Hakikaten mi ? Nasıl çözüldü peki ? 

D: Okullara Osmanlıca dersi konacak ya ! 

G: “Konacak” demek çözüldü demek mi ? 

D: “Çözüldü” değilse bile çözüm yolunda en önemli 
adım atıldı demektir 

G: Yani tek eksiğimiz böyle bir karar verilmesi 
miymiş ? 

D: Sence değil mi ? 

G: Bunun önemli bir adım olduğuna itiraz edemem 
ama meselenin bundan ibaret olduğunu da kabul 
edemem doğrusu 

D: Elbette mesele bundan ibaret değil hocam; bu 
sadece başlangıç, arkası da gelecek inşallah 

G: Ümit fakirin ekmediğidir 

D: Hocam sen bu gün gerçekten çok karamsarsın 

G: Dedim ya, karamsar değil, sadece gerçekçiyim 

D: Osmanlıca konusunda da mı ? 

G: Evet, özellikle bu konuda 

D: Biraz açıklasan ? 

G: Çok basit Dertli; bu günlerde hemen herkes 
bundan bahsediyor, ama kelimenin anlamında bile 
fikir birliği yok; yalnız isteyenlerle istemeyenler 
arasında değil, aynı cephede olanlar bile farklı 
anlıyor, herkes de kendi anlayışın doğruluğundan 
emin. 

D: Elbet çalar çalar bir havaya geliriz hocam 

G: Bu gidişle zor Dertli 

D: Ne diyebiliriz ki ? 

G: “Allah kurtarsın” diyebiliriz meselâ  

D: Peki, öyle diyelim ve madem bugün Yahya Kemal 
ile başladık gene onunla bitirelim uygun görürsen 
hocam 

G: Elbette Dertli, buyur lütfen 

D: “Zannediyor musunuz ki koskoca Divan 
edebiyatını yıkmak için milli şair Mehmet Emin 
Bey’in manzumeleri kâfî gelsin? Yalnız o değil, 
bütün muasır şairlerimiz bir araya gelseler divan 
şairlerinin karşısında birer çocuk gibi kalırlar.” 
(Edebiyata Dair. 1971; 291–292) 
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Böyle yadırgamayacaktınız beni 
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Vermez olur mu hem de nasıl dibine kadar necabet verir üniforma. Burada "necabet" kelimesini “necip bir 

soydan gelme” anlamı ile alırsak durum değişebilir. Fakat genellikle öyle yapmaz "itibar" anlamında kullanırız 

necabet kelimesini. O zaman Ziya Paşa'nın yanılgısını veya hayatın gerçekliğinden çok uzak, romantik bir şiir 

söylemek adına bir büyük hakikati kurban ettiği yargısına varırız. Üniforma necabet değilse bile itibar verir. 

Sonra verilen o itibarın sahibi necip soyun başlangıcını oluşturur. Böylece itibar sahibinin nerden hangi soydan 

geldiği önemli olmaz. Ama onun soyundan gelenlerin asil ve necip olduğuna hükmedilir.  

Üniforma dolaylı yoldan necabet, doğrudan itibar verir.  

Zaten mısrada iki büyük problem vardır; Birincisi Batılılaşmanın tarihsel sürecine dair bir işaret taşımasıdır. 

İkincisi, bir sonraki "Zerduz palan vursan eşek yine eşektir" dizesine hizmet etmek gibi bir görünmeyen görev 

üstlenmiş olmasıdır. Üniforma Fransızca kökenli bir kelimedir. “Tek tip elbise” demektir. Sözlükler bir de 

"tüzükle belirlenmiş" eklemesini yaparak kelimenin üzerine devlet sultasını ilave etmekten çekinmez. Ziya Paşa 

Tanzimat dönemi şairlerinden ve devlet adamlarındandır. Fransızca bir kelimeyi şiirinde kullanmaktan imtina 

etmemesi, batılılaşma yanlısı olduğuna dair gösterge sayılabilir. Ama aynı Ziya Paşa'nın  " İslâm imiş Devlete pâ-

bend-i terakki / Evvel yoğidi işbu rivayet yeni çıktı " mısralarının da şairi olduğunu hatırlarsak Batılılaşma yanlısı 

olup olmaması bir tarafa, kafasının hayli karışık olduğu tebeyyün eder.  Ne yapalım? Şimdi burada durup Ziya 

Paşa'nın çelişkisini çözecek değiliz. Onu kendi karmaşasıyla baş başa bırakmak en iyisi.  

Üniformanın ne denli itibar verdiğini anlamak için uzun boylu tefekkür ve teemmüle gerek yok. Genç kızların 

kalplerini hoplatan genç zabitlerin kaşları, gözleri, boyları değil pırıldayan resmi elbiseleri olduğunu hatırlamak 

yeterli. Bir de bu kalp hoplamasının haksız yere edebiyatın sayısız sayfasını işgal ettiğini düşünürsek, modern 

insanın ilkelleşmeyi göze alarak çıplaklığın tutkusuna kapılmasına saygı duymak zorunda kalırız.  

Elbise sınıf farkının en bariz göstergesidir. Hayatını bir üst sınıfa geçmeye adamışlar için iyi bir basamaktır. 

Kolaydır, ucuzdur, içsel bir gayrete muhtaç değildir.  Kişiliğindeki çatlakları kumaş parçalarıyla doldurmaya 

çalışmak gibi istihfaf hatta istihkâr dolu cümleler kurmaya gerek yoktur. Örtünmek ile giyinmek arasındaki farkı 

anlamak durumu tavzihe yeter.  

"Tanındığın yerde sen, tanınmadığın yerde elbisen" aforizmasının sempatikliği bile çıplak doğallıkla sınıfsal 

ayrışmayı kalın bir çizgi ile ayıran bu durumu meşrulaştırmaya yetmez. Kendini gerek ifade etmekte, gerek 

herhangi bir yere konumlandırmakta, gerek ayrıştırmakta, gerekse hepsinin toplamı sayılabilecek üstünlük 

taslamada en kestirme yol "iyi giyinmek" tir.  

Hac esnasında ihram giyme -aslında ihrama bürünme demek daha doğru olur- zorunluluğunu sadece ölümü ve 

kefeni hatırlatması açısından bir sembol olarak görmek yeterli değildir. Bir de her türlü sınıfsal ayrışmanın, buna 

dair çaba ve gayretin, bundan doğan içsel sapmanın aksinin mümkün olabileceğinin göstergesi olarak görmekte 

de fayda vardır.  

Çünkü ölüm her türlü farklılığı eşitleyen en büyük gerçektir. Hayat bu gerçeğe göre düzenlenebilirse yaşamaya 

değer hâle gelecektir.  
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Popüler, şu günlerde çok ilgi gösterilen, çok meşhur, çok satılan, çok konuşulan ve 

benzeri anlamlar için kullanılan bir joker kelimedir. Bir çok tamlamada tamlayan 

olarak mebzul miktarda kullanılıyor. Popüler politikacı. Falanca sanatçının son 

albümü çok popüler oldu. Filanca yazarın son romanı çok popüler. Popüler felsefe. 

Popüler sanat. Hadi bunlar bir tarafa Popüler İslam şeklinde olanını dahi 

duymuşluğumuz var.   

Halk kelimesinden türetilip hatırı sayılır bir kalabalık tarafından hüsnükabul görmüş 

şeylere popüler deniyor desek pek uymayacak. Çünkü kalabalıkları "kitle 

şuursuzdur, kamçılayın" diyenlerin peşinden giden ve böylece bir üst sınıfa sıçradığını zanneden kof kibirlilerin 

"okuyucusu ile buluştu" türünden entel bulaşığı ifadelerle neden çeliştiğini açıklayamayız. Popüler kelimesini 

çok popüler bir kitap cümlesine girizgah olsun diye irdelemeye çalışmayı bir tarafa bırakıp doğrudan kitabın 

bizzat kendisine yönelmek daha doğru gibi gelebilir. Ama kitabın bizzat kendisinden çok neden bu kadar 

popüler olduğu sorusu insanın içini daha fazla gıdıklıyor.  

"Bütün dünyada satış rekorları kıran" cümlesiyle ifade edilen bu çok popülerlik durumu bir anlaşılabilse okuma 

ve yazma ile meşgul olanların işleri daha kolaylaşacak. Nedir, niçindir, nasıl olmalıdır, neden böyle 

olmamaktadır gibi yakıcı soruların cevabı bir nebze belirginleşebilse. Ama heyhat! Bu soruların cevabı bizlere 

malum değildir. Boş yere bu soruların cevabını bulma gayreti içine girerek bir ham hayalin peşinde koşmamak 

lazım. Cevaplar, şapkasının içinden tavşan çıkartır gibi, ortalama bir metinden, dünyada satış rekorları kıran 

kitaplar üretmeyi başaran sihirbazlarda saklıdır.  

Bu kitap, e-yayınları tarafından ortaya çıkarılmış. Elimizdeki nüshanın künye kısmında, çeviren Belkıs Çorakçı, 

Kapak Tasarımı Cenk Gümüşcüoğlu, Sekizinci Basım 2013 bilgileri var. 456 sayfadan müteşekkil.  

Kapak tasarımında üç şey  göze çarpıyor. Birincisi kitabın adı, ŞİBUMİ. İkincisi kitabın yazarı, TREVANIAN. 

Üçüncüsü kitaba eksen olarak alınan "GO" oyununa ait, dördü siyah, ikisi beyaz taş ve bu taşların karelerden 

meydana gelen tahtası. Kapak tasarımı kitabın içeriğini özetleyecek ustalıkta. Ancak insanı ikilemde bırakan bir 

arızası var; Kitabın adı mı, yazarın adı mı? Hangisinin öne çıkarılmak istendiği belirsiz. Bu belirsizliğe takılmadan 

yazardan başlamalı.   

TREVANIAN 

Kitabın iç kapak arkası sayfasında özetle şu malumat verilmiş: 

Gerçek adı Rodney William Whitaker (12 Haziran 1931 New York - 14 Aralık 2005 

İngiltere) Romanlarında genellikle Trevanian takma adını kullandığı için bu isimle 

tanınır. Bir dönem kendini sır gibi saklayan yazar, yaşamının sonuna doğru kimliğini 

açıklamıştır. Toplam 11 eseri bulunmaktadır. Vasiyetin uygun olarak mezarının yeri 

açıklanmamıştır. 

Kendisini gerçek hayatında böylesine kalabalıklardan gizleyen bir yazarın adı eserinin önüne çıkarılınca, belli 

belirsiz bir rahatsızlık zuhura geliyor. Yazar, kendisinin değil eserinin önemsenmesini isteyen biriymiş. O halde 

onun adını geride tutmak gerekmez miydi? Yoksa yazarın gerçek hayatta ki gizemi kalabalıkların merak 

duygusunu uyandırmak ve böylece kitabı daha çok popüler yapmak üzere hesaplı kitaplı bir pazarlama taktiği 

midir?  

ŞİBUMİ 

Umberto Eco'nun (Bu yazı henüz bitmeden Eco'nun öldüğü haberi geldi. Bu yüzden isimden önce bir müteveffa 

kelimesi gerekiyor) "Gülün Adı" romanının baş tarafında, roman adlarıyla ilgili nefis bir makalesi vardı. Kendi 

romanına "Gülün Adı" gibi içerikle ilgisi az -veya hiç olmayan- bir ad seçişinin sebebini, bazı roman adlarının 
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romanın kendisini geçmesi ile açıklıyordu. Mesela, Madam Bovary, Anne Karenina gibi romanlarda durumun 

böyle olduğunu, romandaki içeriğin önüne geçmeyecek bir ad aradığını ve "Gülün Adı"nın böyle ortaya çıktığını 

söylüyordu. Öyle veya böyle tek kelimelik roman adları diğerlerinden daha etkilidir. "Diriliş" adı "Suç ve Ceza" 

adından daha çok dikkat çekici ve daha çok akılda kalıcıdır. Bir de o tek kelimenin bilinmeyen gizemli bir kelime 

olması hâlinde dikkat çekicilik meraka dönüşür. Daha ilk kelimeden okuyucu tuzağa doğru çekilmeye başlanır.  

Bu aykırı kanaati pekiştiren şey, ŞİBUMİ adının dört yüz atmış sayfa boyunca açıklamak sadedinde yazılanların, o 

kelimeyi açıklamaktan çok gizleme amacına hizmet ettiği kanaatinin oluşmasıdır.  

Ne ola ki bu ŞİBUMİ arkadaş diyeceksiniz ve en dişe dokunur cümleler olarak şunları okuyacaksınız.  

"Onda öyle bir özellik var ki, nasıl ifade edeyim bilmiyorum, ŞİBUMİ var" 

"ŞİBUMİ mi efendim" 

Nicholai bu kelimeyi biliyordu ama yalnızca bahçelerin düzenlenmesine, mimariye 

ilişkin anlamıyla biliyordu. azımsanan alçakgönüllü güzellik anlamıyla. "Bu kelimeyi 

hangi anlamda kullanıyorsunuz efendim?" 

"Herhalde belirsiz bir anlamda üstelik yanlış olarak kullanıyorum. Ya da bana öyle 

geliyor. Anlatılmayacak bir niteliği tarif çabası. Bildiğin gibi ŞİBUMİ sıradan olağan 

görünümlerin altında yatan gizli üstünlükleri anlatır. Şöyle düşün, o kadar doğru bir 

söz ki cesaretle söylenmesine gerek yok. O kadar dokunaklı bir olay ki güzel olmasına 

gerek yok. O kadar gerçek ki sahici olmasına gerek yok. ŞİBUMİ demek bilgiden çok 

anlayış demek. İfade dolu bir sessizlik demek. Kendini kanıtlama gereği duymayan bir 

alçakgönüllülük demek. Sanatta ŞİBUMİ zarif bir basitliği ifade eder. Felsefedeyse 

kendini wabi olarak gösterir. Büyük bir ruhsal rahatlıktır ama pasiflik değildir. Bir 

insanın kişiliğindeyse, nasıl söylemeli hakimiyet peşinde olmayan otorite mi? Onun 

gibi bir şey.  

"İnsan ŞİBUMİ'yi nasıl elde eder efendim?" 

"İnsan ŞİBUMİ'yi elde edemez. Ancak onu keşfeder. Bunu yapabilen pek az sayıda 

üstün nitelikli insan vardır." 

"Yani insan ŞİBUMİ düzeyine gelmek için çok şey mi öğrenmeli?" 

"Daha çok bilgilerden geçip basitliğe varmak gerek" (S:84) 

Oldu mu? Anladık mı ŞİBUMİ ne imiş? Elde edilemeyen ama ulaşılabilen, bilinmeyen ama hissedilen, bilgiden 

fazlası, ahlakın ötesi, alçakgönüllülük, basitlik ama bunlarla beraber yücelik, çünkü dinginlik. İşi daha fazla 

ilerletmeyelim çünkü anlaşılmaktan çok insanın merakını gıcıklamak gibi bir işlevi olduğu apaçık. İfade edilirse 

merak bitecek böylece asıl amaçtan sapılmış olacak. 

Merak ve gizem sadece modern romanın  değil modern hayat bütününün de ana eksenidir. Romanlar hayatı 

taklit ediyorsa, modern hayatın temel umdelerini anlamakta önemli işlevi var denilebilir. Bir bakıma, bütün 

tarihin insanları yönetmekte kullandığı ana araçlardan biri de merak ve gizemdir denilse pek hata edilmiş olmaz. 

Bilgiye ve gerçeğe ulaşmanın bütün yolları tıkandıktan sonra, bireyin merak duygusu küçük kırıntılarla canlı 

tutulursa, onun burnuna uzatılmış havuçlardan bir tanesi daha elde edilmiş olur. Böylece bilmeyen ama bildiğini 

zanneden, ulaştığı gerçeğin hayatın sırrı olduğuna yanılgısına düşüp her şeyi ama her şeyi o kırıntı ile açıklama 

aptallığına duçar olan kitleyi evirip çevirip istediği istikamete doğru sürüklemek kolaylaşacaktır.  

Kitabımızın iç kapağının arkasında şöyle bir küçük not okuruz.  

*Bu kitap içinde Kishikawa, Otake, De Lhanders, LeCagot olarak görünen kişilerin 

anılarına sunulmuştur. Bunların dışında adı geçen bütün kişi ve kuruluşlar tümüyle 

uydurmadır. Ne var ki içlerinden bazıları bunun farkında değildir+ 
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Bu paragrafın "hadi buyurun bakalım, size anladığınızı zannettikçe kendinizi iyi ve diğer insanlardan farklı 

hissedeceğiniz bir tutam gizem, bir avuç merak, okuyun" demekten başka ne anlamı olabilir? Kendilerinin 

uydurma olduğunun farkında olmayan kişilerin başından geçenleri okuyacağız. Sayıları bir hayli kalabalık olan 

kişiler içinde sadece dört tanesinin gerçek kişi olduğuna dair bu giriş notunun kitap okundukça gerçek 

olamayacağı daha bir anlaşılır olacak. Asıl uydurma olan bu giriş notudur diyeceksiniz.  

Neden mi? 

Kishikawa, romanın ana kahramanı Niko'yu yetiştiren Japon generaldir. Niko'nun annesinin sevgilisidir ama 

üvey babası değildir. Çin- Japon savaşı esnasında galip Japon ordusunun komutanı olarak Niko'nun yaşadığı 

şehirde yolları kesişir. Ona GO oyununu öğretir. ŞİBUMU hakkında ipuçları verir. Japon kültürüyle yetiştirir. 

Çocuktaki dil yeteneğini keşfeder, onu bu yönde gelişmesi için teşvik eder.  

Otake, General'in kimsesiz kalan çocuğu yanına gönderdiği GO oyunu ustasıdır. Bir Japon bilgesidir. Çocuğa hem 

sahip çıkar, hem yetiştirir, hem eğitir.  

LeCagot, Niko'nun yakın dostu, sıra dışı bir adamdır. Bask milliyetçisi, şair, mağara araştırmacısı, Bask direnişinin 

militanıdır. Son derecede kaba, küfürbaz, her gördüğü kadınla yatmak üzerine şakalar yapan, içinde dostluktan 

başka hiç bir değer barındırmayan bir adamdır.  

Kitabın bunların anısına adanmış olmasına rağmen, bu kişilerin diğerlerinden, De Lhanders,Diamond, Starr, 

Haman, Hannah Stern, Hana ve diğer kişilerden daha uydurma oldukları apaçıktır. Gerçek hayatta bu tiplerle 

karşılaşmak mümkün değildir. Şayet karşılaşılacak olsa hiç bir değer atfetmek imkansızdır. Ama bu kişiler 

hikâyenin içinde cirit atmaktadırlar. Bu karakterlerle örülmüş hikâyeden yazarın iki temel saplantısı olduğu 

sonucuna varılır. 

Birincisi, yazarın ortalama insandan nefret ediyor olmasıdır.  

İkincisi, hikâyenin baştan sona ırkçılık üzerine oturtulmuş olmasıdır.  

Yazarın ortalama -ne demekse- insandan nefreti şu paragraflarda alenen ortaya dökülür: 

"Senin orta düzeydeki insanlara duyduğun nefret onlardaki geniş kapsamlı 

kuvveti görmene engel oluyor. Sen kendi parlaklığının orta yerinde dururken 

gözlerin o kadar kamaşıyor ki odanın kuytu karanlık köşelerini göremiyorsun. 

Oralarda kalabalıkların, beyinsiz insan kalabalığının ne tehlikeler 

hazırladığını görecek şekilde gözlerini ayarlayamıyorsun" 

 (....)  

Bu satırlardan ortalama insanın beyinsiz olduğunu öğreniyoruz. Beyinsiz ve tehlikeli. Tehlikeli çünkü 

çoğunluktalar. Sen böyle değilsin. Beyinlisin. Parlak bir ışık saçmaktasın. Öylesine parlak ki kendi gözlerin 

kamaşıyor ve tehlikeyi göremiyorsun, diyor.  

Kendini diğer insanlardan farklı ve üstün olduğunu zannedenlere verilmiş isimler geliyor aklımıza. Kibirli. 

Megaloman. Faşist. Üstün ırk teorisi. Üstün insan. Atlantis. İnsana benzeyen ama farklı bir ırkın kalıntısı olanlar. 

Ortalama zekadan daha fazlasına sahip olanlar.  

"Oysa biz orta düzeydeki insanların çağında yaşıyoruz. Orta düzeydeki insan 

renksiz, sıkıcı, aptal gibi görünür. Fakat ölümsüz tekdüzeliğine devam eder. 

Hiç bıkmaz. Amipler her zaman kaplanlardan çok yaşar. Çünkü durmadan 

bölünür, yenilenir. O ölümsüz tekdüzelikleriyle kalabalıklar, zorbaların en 

sonuncusu olacaktır"  

(....)  

Yazar, hakarete doymuyor. Kaplandan daha çok yaşayan amip ifadesi kesmemiş. Daha etkili bir kelimeye 

başvurmuş. "Zorba" İşte bu nefreti yeterli miktarda uyandıracak etkidedir.  
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Ortalama insandan nefret, şu paragrafta adeta uçuşa geçer. 

"Sanat bir yanda sürünürken şiddet romanları kalabalıkları peşinden nasıl 

sürüklüyor. Dikkat edersen hiç bir yazar romanına kahraman olarak 

gerçekten bir üstün insan tip seçmeye cesaret edemiyor. Çünkü seçerse 

kalabalığın içindeki orta düzeydeki insan öfkelenecek, utanacak ve kendini 

savunması için kendi eleştirmenlerini ortaya sürecektir. Kalabalıkların 

çıkardığı gürültü mantıksızdır ama kulakları sağır edecek kadar güçlüdür. 

Beyinleri yoksa da binlerce kolları  vardır. Bunları seni yakalamak, çekmek 

aşağıya indirmek ve batırmak için kullanırlar" 

Sözün burasında modern kurgunun bireyi nasıl bir kıskaca aldığının ipuçları belirir. Modern kurgunun en büyük 

büyüsü kendisine karşı olanları bile gücünü artırmak için istihdam edebiliyor olmasıdır. Kocaman, devasa ağzını 

açar, karşıtlarına yönelir, onları bir şekilde yutar, sindirir, kendinin gücünü artıracak bir besine dönüştürür. Yazar 

ortalama insana karşı duyduğu ve bilinçaltında sakladığı iğrenme duygusunu -kibrini besleyen asal gıda bu 

iğrenme duygusudur- yine ortalama insana okutarak para, başarı ve şöhret kazanmaktadır. Bu satırları okuyan 

herkes kendisinin ortalama bir insan olmadığı yanılgısıyla zevkten dört köşe olacak, hatta bu kitabı okumuş 

olmakla okumayanlardan farklı ve üstün olduğu vehmine kapılacaktır.  

Ortala insanın kalabalık çokluğu sanatı yerlerde süründürürken şiddet romanları çok satmaktadır, diyor ya, 

kendi yazdığı romana mı diyor, başkalarına mı? Ortalama insan kimdir, romanı para verip alıp okuyan mı 

okumayan mı?  

Bir kaos ki düşman başına! 

Ortala zekaya sahip, asla bir kaplan olmayan ama amip gibi çoğalan, sıkıcı, beyinsiz zorba kalabalıkların dışındaki 

hayal kahramanına bakacak olursak. 

Nicholai Hell; Rus asıllı, varlığını güçlü ve zengin erkeklere rafine hizmetler sunarak sürdüren bir kadının 

Avusturyalı bir subaydan peydahladığı çocuktur. Sessiz, içe dönük, dil öğrenmekte olağanüstü yeteneklidir. 

Japon kültürüyle büyür. GO denilen Çin oyunu ustası olur. Hayatı bu oyunun terimleriyle çözebilecek derecede 

hem hayata hem oyuna hakimdir. Eliyle adam öldürme ustasıdır. Dünyanın en güçlü istihbarat örgütlerine bile 

kök söktürecek derecede güçlüdür, zekidir, kurnazdır, acımasız bir kiralık katildir, en gizli bilgilere erişim 

sağlayacak becerisi vardır, uluslararası şöhrete ve güce ulaşmış bir üstün insandır. Cinsel bakımdan da üstün 

özelliklere sahiptir. Önüne gelen her kadınla yatmaktadır. Hatta kendisine bilgi sağlayan, yakın dostu, yaşlı, cüce 

adam ölüm döşeğindeyken onun karısıyla bile yatar. 

Kahramanın kendine duyduğu özgüvenin kaynağı şurasıdır. 

"Gençliğin bencilliği ve kendine büyük güveni aile kökenlerinin 

eskiliğinden. Çok eski oluşundan. Küçük satıcıların Henry Ford 

olmasından, tefecilerin Roth Schild olmasından, tüccarların Medici 

olmasından çok daha eskilere dayandığını bilmekten doğan gurur" 

(82) 

Satıcı değil, tefeci değil, tüccar değil, peki ne? Annesi Rus, babası Avusturyalı bir subay, yetiştiren adamlar 

Japon, kültürü ve inancı Japon olunca kiralık katil mi çıkıyor ortaya?  

Amerika'nın Hiroşima'ya atom bombası atmasından hemen sonra savaşın korkunç tahribini müşahede eder. Bu 

onda bir Amerikan düşmanlığı oluşturur. Fakat işin esası bu düşmanlığın en üst katmandan ifadesidir. Biz aslında 

bu kadar ilkesiz ve bu kadar şiddeti yücelten bir kahramanın ağzından ölüm karşıtlığından, çiçeklerden, 

kelebeklerden bahisler duymak isterdik. Oysa durum böyle değildir. Çünkü yazar ırkçılığın şahikasına uydurma 

kahramanın ağzıyla yükselir. Kahramanın Amerika karşıtlığı göstermelik bir kılıftır. Ayrıca kahramanın Bask ırkını 

yüceltmesi Japon kültür ve kişiliğine kutsallık izafe etmesi dahi göstermeliktir. Asıl hedef diğer insanlara duyulan 

nefretin ifadesidir.  



 

 44 

Araplar hakkında;  

"Raporunu kendi gözlemlerine dayanarak vermesi olanaksızdı efendim" diye 

açıkladı Starr. "Eylem başlarken o da bizim yanımızdaydı ama on saniye 

sonra kendisinin gölgesini bile göremez olduk. İş bittikten sonra döküntüleri 

toplasın diye bıraktığımız bir adam onu tuvaletlerin en dip bölümünden 

çıkarmış.  Arap kısa ve neşesiz bir gülüşle "Doğru" dedi. "Doğanın çağrıları 

zaman diye bir şey bilmedikleri gibi uygulayıcı da oluyorlar. Başyardımcı 

gözlerini kırpıştırıp kaşlarını çattı. Uygulayıcı? Acaba adam zorlayıcı mı 

demek istiyordu? Diamond anlıyorum deyip gözlerini tekrar yetmiş beş 

sayfalık rapora çevirdi. Sessizlikten tedirgin olan Arap boşluğu doldurmak 

istercesine atıldı.  

(.....)  

Starr aslında Arapların genetik yeteneksizlikleri nedeniyle öyle bir düzeye hiç 

bir zaman gelemeyeceklerinden emindi. Ama bunu söylemeyi uygun bulmadı.  

(.....)  

"Arap tipik bir halı tüccarı gibi boynunu içeri çekti"  

(.....)  

"Sesi artık canının sıkıldığını belli ediyordu. Usanmıştı bu budaladan. Sanki 

insan değil etnik bir espriydi herif"  

(S:21, 22,23) 

Amerikalılar hakkında:  

"Çok başarılı tüccardır onlar. Parasal başarılara büyük saygıları vardır"  

(....)  

"Amerikalıların barbarlığı onlara bir özür oluyor"  

(....)  

Amerikan halkı alt tarafı Avrupa'nın istenmeyenlerinden, orada başarı 

sağlayamayanlarından oluşmuş bir halk. Bunu düşününce onların 

(barbarlığını) masum saymamız gerekir. Bir sırtlan kadar bir çakal kadar 

masum. Evet, tehlikeli, evet hilekâr ama günahkâr değil. Sen onlardan adı 

anılmayacak bir ırk olarak söz ediyorsun. Onlar ırk değil. Bir kültür bile değil. 

Avrupa ziyafetlerinden kalan artıklarının yeniden ısıtılıp sofraya konmuş hâli. 

Yalnızca bir teknoloji. Ahlak yerine onlarda uyulacak kurallar var. Onlarda 

nitelik değil nicelik dikkate alınır. Onur ve onursuzluk denilen şeyin 

karşılığında onlar kazanmayı veya kaybetmeyi koyuyorlar.  (S:111 / 112) 

Ruslar hakkında:  

"Rus ise güvensiz, kayıtsız ama iyi hazırlanmış bol bilgi toplamış biri olduğu 

için (S:159) "beni öldüreceklerini düşündüm, oysa onlar çok daha alçakça bir 

yol bulmuşlardı. (....) (S:167) 

Fransızlar hakkında: 

"Adalet duygusu Fransız düşüncesine tümüyle aykırı bir kavramdı. Ne de olsa 

Fransızlar sonu gelmeyen kuşaklar hâlinde soylu yetiştirmiş fakat bir tek 

centilmen yetiştirememiş bir ulustu. Orada adalet yerine yasalar vardı. 
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(S:271) Fransa'da hiç "Direniş Meydanı" diye bir meydanı olmayan kent veya 

kasaba gördün mü? Direniş kelimesinin anlamı bilinmek zorunda. Alman 

müşterisinden fazla para alan her otelci direnişçi sayılıyor. Bir alman askerine 

hastalık bulaştıran her fahişe özgürlük savaşçısı olup çıkıyor. (S:285)  

Şöyle toptan, harmanlayan bir genelleme paragrafı; 

"Fransızların gülünç insanlar olduğunu kabullenmek lazım. İngilizlerin sakar, 

İtalyanların yeteneksiz, Amerikalıların nörotik, Almanların romantik düzeyde 

vahşi, Arapların kötü, Rusların barbar olduğunu ve Hollandalıların da peynir 

yaptığını kabullendiğim gibi . (S:286)  

Hikâyeye yer kalmadı. Bu kadar yeter, hala hikâyeyi merak eden benim gibi ortalama insanlar varsa, onların 

kitabı okuma zevklerine halel getirmeyelim.  

 

 

 

 

Bir kaç derviş bir bilge kişiden ders alırdı 

Sohbetine katılır çokça faydalanırdı 

 

Makam sahibi biri onları beğenmişti 

Her birine münasip maaş takdir etmişti 

 

Hatalı bir iş yaptı içlerinden bir derviş 

Baktılar ki hepsinin maaşları kesilmiş 

 

Bilge kişi istedi yaralı kolu sarmak 

Zor durumlara düşmüş dervişleri kurtarmak  

 

O büyük zata gidip durumu anlatırsa  

Belki insafa gelir son verirdi cezaya 

 

Kapıcı sert davrandı ne de olsa bir çeri 

Tanımadı bilgeyi bırakmadı içeri 

 

Aracı bulamazsan uzak dur yüksek yerden 

Ya yakandan tutarlar veyahut eteğinden 
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Neyse ki birileri bilgeyi tanıdılar 

İşleri düzenleyip içeri aldırdılar 

 

Yüksek yer gösterdiler girişip ikramlara  

Bilge kabul etmedi ilişti bir kenara  

  

“Değersiz bir köleyim yüksek yeri neyleyim” 

İzin verin köleler safına yerleşeyim” 

 

O zat itiraz etti hürmet etti bilgeye 

O da geçti oturdu lüzum yok direnmeye 

 

Konuştular epeyce havalardan sulardan 

Bilge tatlı konuştu bahsetti her kapıdan 

 

Nihayet döndü geldi asıl konuya geçti 

Dervişlerin halinden ihtiyaçtan söz açtı 

 

“O eski velinimet nasıl bir suç suç gördü ki 

Hepsine ceza verdi hakir tuttu köleyi 

 

Bakınız Hüda’ya ki isyan ehlinden bile 

Nimetini kesmiyor veriyor bile bile” 

 

O hüküm sahibi zat bu sözleri beğendi 

Emrini hemen verdi hem maaşlar bağlandı 

  

Hem de araştırıldı aradan geçen zaman 

Hesaplandı ödendi oluşan zarar ziyan 

 

Bilge de teşekkürle hürmet ve tazim etti 

Rahatsız etti diye özürünü iletti 

 

Şu sözleri ekledi çıkacakken huzurdan: 

“Kâbe hâcet kapısı bu yüzden pek çok insan 

 

Uzak uzak yerlerden gelir onu görmeye 

Size katlanmak düşer böylesi zahmetlere 

 

Allah için yapılan hayırlar boşa gitmez 

Meyvesiz ağaçlara kimse gelip taş atmaz” 

 

 

Kaynak : Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Cadde ışıl ışıl. Gecenin ilerlemiş bir saati olmasına rağmen hareketli. 

Pahalı otomobillerden bakımlı kadınlar iniyor kırmızı ışıklara karışan 

gölgeler gibi. Yanlarında kendilerinden emin erkekler. Caddenin 

ışıltısı çoğalıyor. Yüksek binaların pencereleri, cadde boyunca 

sıralanmış direklerdeki lambalar, binaların alt katlarında sıralanmış iş 

yerlerinin ışıklı levhaları hepsi birden karmaşık ama öyle olması 

gerektiğini ilan eder gibi baskındı.  

Büyükşehirler ışıltılı.  

İnsanların ellerinde çantalar var, çantaların içinde kediler ve köpekler. Yanıp sönen ışıklı bir tabelada "veteriner" 

yazıyor. Daha küçük olanında "pet shop" yazısı okunmakta. Yazılar bir yanıp bir sönüyor. Kedi ve köpek 

mamaları, kıyafetleri, süsleri, taşıma çantaları, tasmaları, bir sürü yabancı kelimeler renkli resimler, pahalı 

olduğunu ilan eden ambalajlar. Raflar dolusu ilaç, aksesuar. Daracık alan içinde tertipli ve düzenli. Ne kadar 

önemli olduklarını gösteren bir biçimde sıralı.  

Büyükşehirlerde her şey satılır. 

Bir kadın ve bir erkek masaya yatırdıkları tüylü köpekle uğraşıyor. Saçları sarıya boyalı alımlı, görünmek içinden 

elinden geleni yapmış bir kadın, üçüncü kişi -besbelli köpeğin sahibi- şefkat dolu ellerini hasta köpeğin tüyleri 

arasında gezdirmekte. Küçük odanın dışında kalan dar koridor, işyerinin giriş bölümü. Dolu rafların arasına 

sıkışmış masa, kasa, ekran, pos cihazı, yetmezmiş gibi sıralarını bekleyen üç kişi, can sıkıntısından laflamaya 

koyulmuşlar.  

-"Nesi var" 

Diğeri elinde tuttuğu plastik çantanın içindeki kediye sevgiyle baktı: 

-"Çok iştahsız, huzursuz da, merak ettik" 

-"Vah zavallı, çok da sevimliymiş" 

-"Teşekkür ederim" 

-"Benimkine de araba çarpmıştı, pansumana getirdik" 

-"Yapma, ne kadar oldu?" 

-"Üç ay kadar oldu" 

-"Ne yaptınız? Çarpan adamı?" 

-"Bir şey yapmadık, patisi hafifçe ezilmişti, adamda bırakıp gitmiş zaten" 

-"Ama tazminat alabilirdiniz" 

-"Yok. Plakasını falan alamadık ki" 

-"Şart değil, sigorta her türlü masrafı ödemek zorunda" 

-"Öyle mi?" 

-"Öyle. Ben avukatım, bu işlerlerle uğraşıyorum"  

Avukatım diyen gri eşofmanlı. Hırpani bir tişört var üzerinde. Tıraşı uzamış,  zayıf, zargana yüzünde kayda değer 

hiç bir işaret yok. Avukattan başka her şeye benziyor. Sonraki cümlelerin içinden "sigortacıyım" "mali 

müşavirim" diye iki farklı meslek adı daha geçti. Muhatabı aldırmıyor, belki aldırmaz görünüyordu. Belki her ikisi 
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için de muhatabının kim ve ne olduğunun hiç bir önemi yoktu. Bir gece vakti, veteriner beklerken ayaküstü, can 

sıkıntısını giderecek kadar iletişim kurmuş olmaları yetip de artıyor.  

Büyükşehirlerde insanlar kimliksiz.  

Kediler, köpekler ve insanlar arasında kurulan sevgi bağının dışarıya taşan cıvık yapmacıklığı, renkli taşlarla 

döşeli kaldırımlara akıyor. Bu sahte ve kimliksiz kitlenin tortusu yapışkan bir bulamaca dönüşmüş, hasbelkader 

oradan geçmekte olan bir zavallının ayaklarına bulaşmış kendine doğru çekiyor. Zorla adım atar gibi zorla 

düşünüyor, her cümleden bir diğerine geçebilmek için yorucu bir çaba harcamak zorunda kalıyor; düşünceleri 

de içine çeken bir bataklıkta yürür gibi.  

Büyükşehirler kendine benzemeyeni yutar.  

“Belki eski zamandaki kale şehirler gibi düşünülmüş ve kurgulanmıştır herşey dedi” kendi kendine. Güvenlik için 

yüksek kayaların üzerine kurulmuşlardı. Yetmezmiş gibi etrafları geçilmeyecek derinlikte ve genişlikte 

hendeklerle çevrilmişti. Hendeklerin içindeki timsahlar da cabası. Bir tek giriş kapısı. Dar ve muhkem. Kapıdaki 

nöbetçilere kendini kabul ettirebilirsen içeri girebilirsin. Girilmesi zor çıkılması imkânsız eski kale şehirler gibi.  

Büyükşehirler güvenliklidir.  

İçeri girmek için kendin olmaktan vazgeçmek zorundasın. Kendin olmayacaksın, birilerinin bir şeyi olabilirsen 

ancak var olabileceksin. Önce kimliksizleşecek sonra “büyükşehirli” kimliğine bürüneceksin. Anlık iletişimler 

kuracaksın. Kısa süreli ilişkiler inşa edecek, sonra sığ ve basit bileşenlerin üzerinde onları yüceltebildiğin kadar 

yücelteceksin. Kendine benzemeyeni dışarıda bırakacak, yokmuş gibi davranacaksın.  

Büyükşehirler insanları büyükşehirleştirir.  

Büyükşehirleşen insanlar benliklerini yüksek tepelerin üzerine inşa ederler, muhkem kaleler gibi. Tek 

düşündükleri şey emniyette olmaktır. Çünkü kendilerinden başka hiç kimsenin sığamayacağı kadar küçüktür 

gönülleri. Benliklerine aşılmayacak kalın duvarlar örer, etrafına timsahlarla dolu su hendekleri kazarlar. Emniyet 

duyguları onları yapayalnız bırakır. Kendilerini kedi köpek sevgisiyle var etmeye çalışırlar.  

Büyükşehirler yalnızlaştırır. 
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Biz akvam-ı İslamiyenin selameti onların hakkıyla 

İslamlaşmak olduğunu öteden beri iddia ede 

gelmiştik. Ancak "İslamlaşmak" tabiri muhtelif 

tarzlarda tefsire müsait olduğu için bundan ne gibi bir 

mana anlamakta olduğumuzu mümkün olduğu kadar 

vazıh bir surette teşrih etmeyi faydalı görüyoruz.  

İslamiyet kendisine has itikadiyatı, o itikadiyat 

üzerine müessis ahlakiyatı o ahlakiyattan mütevellit 

içtimaiyatı elhasıl o içtimaiyattan doğan siyasiyatı 

ihtiva etmek itibariyle en mükemmel ve en nihai 

kemali haiz bir din-i insanidir. 

O bu haysiyetle öyle bir takım avamil-i esasiyesinin heyet-i mecmuasıdır ki bunlar hayat-ı beşeri sevk ve idare 

ederler ve her birerleri diğerlerinden müteferrig olmakla beraber heyet-i mecmuaları mütecanis mükemmel 

iftirak ve inkısamı gayrı kabil bir kül husule getirirler. Ki -dini bulunduğu şahsı manevide olduğu gibi- fikriye ve 

ispatiye *İdealizm Pozitivizm+ mezhepleri o küllün içinde mümtezic bir surette mündemiç bulunur.  

O bir din-i beşeridir ki muabber mahiyeti, rehberi, istinatgah-ı tabiiyesi bulunduğu vicdan-ı insanî gibi ulum-ı 

tecrübiye ve maddiyeyi mutekidat-ı mabadet-tabiiye ve nazariyeyi hayta-i idrak-i beşere sığan ve sığmayan 

hakayıkı hep birden camiidir. O ne tamamiyle fikriye ne de tamamiyle ispatiye olmayıp her ikisidir. Onu şu iki 

mezhepten biri  yahut diğeri telakki etmek mevcudiyetini inkar eylemektir. Zira yalnız başına fikriye mezhebi hiç 

bir manayı müfit olmayacağı gibi kendi kendine vücut bulmasına da imkan yoktur. Nitekim fikriyeden müstakil 

olmak üzere tasavvur edilen ispatiye de böyledir. Çünkü bunların biri diğerinin neticesidir. Binaenaleyh bizim 

için İslamlaşmak demek İslam'ın itikadiyatını, ahlakiyatını, içtimaiyatını, siyaseti daima zaman ve muhitin 

ihtiyacatına en muvafık bir surette tefsir ederek bunlara gereği gibi tevfik-i hareket etmekten ibarettir.  

Herkesin (?) ve müşavere üzere gitmeye mecbur olmasına mütevakkıftır. Bu da lisan, edebiyat, akait, ahlak, 

adat gibi hasais-i kavmiye ve milliyenin süzülerek terbiyetce bir noktaya müntehi olup tedabir-i siyasiyenin 

tesiriyle tekrar etmesinden ibarettir. Tedabir-i siyasiye hükümete raci bir kuvve-i müessiredir. Ulemanın 

hükemanın iktidarından hariç olup devletlerin himmetine mahsus vezaif-i esasiyesindendir. Düvel-i 

mütemeddine (medenileşmiş devletler) bu kuvve-i müessireyi kabza-i tasarruflarında bulunan memalik ve 

mevkiinin tabiat ve ehemmiyetine ve akvam ve ümemin istitaat ve kabiliyetine göre hüsn-i istimal ile maarif  ve 

menafii teksir ve temin ederek efkarı birleştirip makasıd-ı umumiyede bir hatt-ı hareket vücuda getirirler.  

Hattı hareket ise ancak terbiye-i umumiye hubb-ı din veya hubb-ı vatan gibi ağraz-ı şahsiyeden ari ve ali bir 

matlab-ı esasiye temekkün edip kaffe-i efradın hallerince o cihete müteveccihen terakki ve tealiye say 

etmesidir.  

İşte cihan-ı beşeriyet ve medeniyet bundan daha azim, cesim, metin, rasin (sağlam) bir hısn-ı hasin (korunaklı 

kale) olamaz.  
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Sine-i âşıkda sırr-ı la’l-i canan gizlemiş 
Kan-ı ebdan içre ol kim gevher-i can gizlemiş 
 
Dilde ş’ol âşık ki sırr-ı ışkun itmişdür nihan 
Küşe-i viranede genc-i firavan gizlemiş 
 
Dilde mihr-i hatem-i La’lün nihan itmiş rakib 
Div işüttük bir zeman mühr-i Süleyman gizlemiş 
 
Sine çok seyr itdük ey dil var ise ol sim-ber 
Sihr ile koynunda kurs-i mah-ı taban gizlemiş 
 
Bir sadefdür dürr-i evsafınla divanım benim 
Arif almış koynuna manend-i umman gizlemiş 
 
Hattının piruzesin buldu çıkardı bad-i subh 
Zir-i damanında ol zülf-i perişanın gizlemiş  
 
Bin hicab-ı Kibriya ardında göstermez yüzin 
Kendiyi gözlerden ol sultan-ı huban gizlemiş 
 
Hep mezahir üzre zahir çeşm-i nazırdan nihan 
Kendü envarında kendin mihr-i Rahşan gizlemiş 
 
Nükte-i la’l-i revan bahş ile ey Baki yine 
Zulmet-abad-ı midadun ab-ı hayvan gizlemiş 
 

Âşık göğsünde cananın dudağını gizlemiş 
Beden madeninde can cevherini gizlemiş 
 
Aşkının sırrını gönlünde saklayan âşık  
Virane köşesinde büyük hazine gizlemiş 
 
Rakip içinde saklıyormuş dudağının mührünün güneşini  
İşitmiştik bir cin de Süleyman Mührünü çalmış gizlemiş 
 
Ey gönül! Gümüş tenli göğüs varsa bizim de çok seyrimiz var 
Nasıl bir sihirse, parlayan güneşin kavsini göğsünde gizlemiş 
 
İnci sıfatlı bir sedef gibidir benim bu divanım 
Okuyan arif bilsin ki koynunda bir umman gizlemiş 
 
Firuze renkli kaşını sabah rüzgârı bulmuş çıkarmış 
Dağınık saçların meğer eteğinin altına gizlemiş 
 
Gizlilik Kibriya perdesidir bin perde ardında saklı yüzü 
O güzelliğin sultanı kendini gözlerden gizlemiş 
 
Hep apaçık amma görmek isteyenden saklı 
O parlayan güneş de kendini parlaklığında gizlemiş 
 
Bahşedilmiş nükteler lal taşı gibi akıp gitmekte yine Ey Baki! 
Mürekkep simsiyah karanlığının içinde abı hayat gizlemiş  


