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Editörden / Soyut Gerçekliğin Dili; Şiir ve Ahmet Haşim  
 

Lizbon’a Gece Treni isimli romanın dikkat çekici 

cümlelerinden birisi şöyle; [Ucuz Edebiyat bir 

hapishanedir] Romanın Kahramanı klişelere de 

takmıştır. Klişelerle konuşmaktan iğrendiğini söyler bir 

yerde. Ucuz edebiyat tabirinin müphemliği içinde bu 

klişelere giden bir taraf olsa gerektir. Sonra devamı 

şöyle gelir cümlenin; [İçinde yaşayan bu hapishanenin 

parmaklıklarını bulunduğu sarayın sütunları zanneder]   

Her şaire yazdığı şiir, her yazara kaleme aldığı metin 

hoş gelir. Ama şiir ve yazı zannedildiği kadar sübjektif / 

enfüsi değildir. Mesele kendisine hoş gelmekten ibaret 

ise denecek bir söz olamaz. Ama kendi dışındakilere 

eserinin değeri konusunda bir dayatmaya teşebbüs 

ederse o zaman, muhatabının dur bakalım, bir de şunu 

dinle, seninkini bununla ölç, deme hakkı doğmuş olur. 

İhtimal ki muhatabı söze “şu gök kubbe altında 

söylenmemiş söz mü var ki” diye başlayacaktır.  

Hele şiir hakkında, hele şairler hakkında, hele şiirin ne olduğu ne olmadığı, nasıl olması gerektiği 

hakkında gök kubbe altında söylenmedik söz bulmak mümkün değildir. Onların dedikleri “edebiyat 

tarihinin” külliyatını oluşturuyor. Hele bizim gibi tarihi çok keskin kültürel tahavvüllerle dolu bir 

topluluğun şiirden nasibi bu söylenmiş sözlerin altında ezilip kalacak derecededir.  

Tanzimat fermanı yüzyıllar boyu iğneyle kuyu kazarak sütunlar diktiğimiz medeniyetin inkârıydı. “Batı 

etkisinde Türk Şiiri” başlığı bu tahavvülün hikâyesini anlatır. Ardından Aruz ile yazılmamış şiir, şiir 

değildir diyenlere, aruz milli değil milli olan parmak hesabıdır (hece) diyenlerin cevabı gelir. Milli 

kelimesinin cazibesine kapılanların “Türk Aruzu” tanımlaması kısa zamanda yerini serbest vezinli şiir 

tartışmasına bırakır. Kafiye, hece, vezin, teşbih, istiare, mecaz şiirin fazlalığıdır. Bunları atalım ki geriye 

saf şiir kalsın diyenler sahneye çıkar. Yenilerin hızı kesilince ikinci yeniler arzı endam eder. Simgesel 

şiir, imgesel şiir derken bugünlere geliriz.  

Bütün bu tartışmaların ekseninde şiirin biçimi vardır. Özü, niteliği mahiyeti hakkında söz söyleyene 

pek rastlanmaz. Özün biçim tartışmasının altında ezilişi sadece şiire has da değildir. Birçok meselede 

durum farksızdır. Genellikle tartışılan araç bir müddet sonra amaca dönüşür.  

Ahmet Haşim, denince hemen herkesin dilinden onun mısralarından çok bilinen birkaç tanesi 

dökülüverir. [Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden] gibi [Bir acem bahçesi bir seccade] gibi [Akşam, 

yine akşam, yine akşam / Bir sırma kemerdir suya baksam] gibi Bu mısraların şairi olmasından öte 

şiirin özünü tartışan bir şairdir. Fakat sözleri zamanının ilerisinde olduğu için anlaşıldığı, hak ettiği 

değerin verildiği söylenemez.  

Ahmet Haşim, şiirin biçimi tartışmalarına girmeye tenezzül etmemiş. Her ne kadar şiirinde aruz hâkim 

ise de aruzun bilindik, gazel, kaside, muhammes, tahmis ve benzeri nazım türlerinden birine de 

başvurmamış. Nevi şahsına münhasır denecek şekilde yazmış, serbest müstezat nazım türüne 
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diğerlerinden daha fazla yer vermiş. (O belde / bir başyapıt) Çünkü şiirde değil biçimi anlamı bile 

öncelemeyen bir saf şiir arayışına dalmış.  

Onun hakkında çok tekrarlanan klişelerden biri de çirkin bir adam olduğu için geceyi ve karanlığı 

sevdiğidir. Bu tespit, en az “kurbağaların kamışların şairi” denmesindeki kadar aşağılıktır. Çünkü onun 

geceye dair söyledikleri bugün bile anlaşılması yüksek algı isteyen bir üst değerlendirmedir. Ahmet 

Haşim, gerçekliği sorgulamaktadır. Gün ışığının somut gerçekliği keskinleştirdiği nesnelerin duygu ve 

güzelliğe dair boyutlarını geri plana düşürdüğünü söylemeye çalışmaktadır. Maddecilerin bunu bir 

yanılsama gibi göstermeye çalışmaları doğru değildir. Çünkü duygu ve soyut gerçeklik beş duyuyla 

algılanan somut gerçeklik kadar gerçektir ve hatta ondan daha değerlidir. Mesele, mehtapta 

nesnelliği bozulan çevrenin etkisiyle şairane duygular beslemek meselesinden fazlasıdır. Şiir işte bu 

soyut gerçekliğe duyguya ve güzelliğe dair algının yükselmesi halidir. Şiir bu işi ancak “günlük 

konuşma dilinden ödünç aldığı kelimelerle yapabilir” Kelimeler günlük konuşmalar içinde anlamları 

aktarmanın bir aracı olabilir. Ama şiirde böyle değildir. Şiirin aktarmaya çalıştığı şey anlamdan fazlası 

duygudur. “Bu yüzden şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmeye benzer”  

“Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu nümayan 
Güller ki sonsuz iri güller 
Güller ki yazık gün doğdu arkalarından 
 
Akşam, yine akşam, yine akşam 
Bir sırma kemerdir suya baksam 
Akşam, yine akşam yine akşam 
Bu dem göllerde bir kamış olsam” 
 

Ahmet Haşim’in bu şiiri anlaşılmaz bulunduğu için eleştirilmiş, o da –ihtimal ki bir öfke ile- meseleye 

dair görüşlerini “Şiir Hakkında Bazı Mülahazat” başlığı altında kaleme almış. Nesini anlamadın? Ne 

anlamayı umuyordun? Güllerin arkasından gün doğmasına neden mi hayıflanmış? Sırma kemere 

benzeyen suya baktıkça göllerde kamış olmayı neden mi istemiş? Gözleri neden yorgunmuş? 

Dememiş, onun adına biz soralım istedik. Şiiri anlamaya çalışmak değil, sadece okumak içine akşamın 

melankolik hüznünü aktardı mı aktarmadı mı? O hüzün anlamdan fazlası, bir duygu mu değil mi? 

Lafızların sözlükteki karşılıklarından farklı bir sesleri var mı yok mu? Sadece ses, tek başına, bu 

duyguyu ifade etmeye, karşısındakinin içine geçirmeye yetiyor mu yetmiyor mu? İşte bu yüzden 

Ahmet Haşim, şiir sözden çok sese yakındır, okuyan şairinden daha fazla şey hissedebiliyorsa, düz 

yazıya çevrilmesi mümkün değilse şiirdir, demiş. Bütün bunları ve ayrıntılarını kayda geçirelim istedik. 

Ahenk Dergisinin 54. Sayısını Ahmet Haşim’e saygı ağırlıklı hazırladık.  

M. Cahid Hocaoğlu; Bir Portre Olarak Ahmet Haşim’in Hayatı ve Eserlerini inceledi. Bicahi Esgici, 

Ahmet Haşim şiirlerine tahmisler yaparak şiirin etki alanını genişletti. Behlül Nuri Demircan; Ahmet 

Haşim’in İlk şiirlerini araştırdı. Şiir Defterinde; Ahmet Haşim’in şiirlerine yer verildi. Nesir Defterinde; 

Ahmet Haşim’in düz yazılarından alıntılar yapıldı.  

Beğeninize ve ilginize arz edildi. Sağlık ve esenlik dileklerimizle 

* 
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Sürgün Bahçe / Artunç İskender 
 
Beyazlanma başlarsa soğumuş tepelerde 
Kapılara dayanır nerdeyse o zalim kar 
Mevsim kışa dönünce elden gelecek ne var 
Elbet çıkagelecek görünecek her yerde 
  
İçerden geliyorsa bu habis soğukluklar  
Ne kadar işe yarar kışlıkları çıkarmak  
Buna ne mangal işler ve kibrit ne de çakmak 
Bekle ki gelsin artık o inanılmaz bahar 
  
Sabahın güzelliği renk vermiyorsa güne 
Sıra çoktan gelmiştir uzaklara sürgüne 
Belki de sürgün burda hadi bırakın bitsin 
  
Hani akan su durmaz gezerdi diyar diyar 
Tıkamasın arkları artık kuru yapraklar 
Bozulmasın bu bahçe ya gürlesin ya gitsin 
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Mesnevi’den / Pişmanlık Umut Güven 
 

Padişahın kolundan uçup, yaşlı ve cahil bir kadının yanına giden doğan kuşu fıtratının bozulduğunu 

görünce aklı başına geldi ama iş işten geçmişti. Fıtratı öylesine bozulmuştu ki artık geri dönemeye 

mecali kalmamıştı. Burada yaratanın kendisine verdiği payenin bilincinde olmayan bir kulun hâli 

anlatılıyor olsa gerektir. Yaşlı cahil ve ihtiyar kadın dünyadır. Doğan kuşu padişahlar padişahının 

kolunda / yanında olmak gibi çok yüce bir mertebenin farkında olmayan kuldur. Uçup, uçtuğu yerlere 

şöyle bir göz atıp tekrar asıl yerine, ana yurduna, yüce mertebeye dönmesi gerekirken yaşlı bir kadına 

benzeyen dünyaya takılıp kalmıştır. Dünyanın ona sunduğu iyilikler ve güzellikler aslında fıtratını 

bozacaktır. Uçacak kanatlarını kesmek istediğini tutacak pençelerini sökmektir. İnsan dünyada 

durdukça ana yurduna dönecek kabiliyetleri körelir. Oysa dönüş onadır. Padişahlar padişahı kolu 

kanadı kırılan her doğan kuşu için üzülür.  

 

O padişah gün boyu doğanını aradı 

Nihayet yaşlı kadının çadırına rastladı 

 

Görünce tozun toprağın içinde doğanı 

Perişan hâline üzüntüsünden ağlamaya başladı 

 

Dedi ki “bu durum senin hatana bir ceza 

Dürüst olup bize göstermedin vefa 

 

Cennetten ettin cehenneme firar 

Bir olur mu ehli cennet ile ehli nar 

 

Bu layık bir cezadır şahtan kaçana 

İhtiyar kadının çadırını vatan tutana” 

 

“İhtiyar Kadının çadırı” bariz bir şekilde dünyayı anlatmaktadır. Onu vatan 

tutan, orada ebediyen kalacağını zanneden, onun iyilik ve güzellik diye 

sunduklarını kabul edenler fıtratlarının bozulduğunu gördüklerinde bir 

“zulüm” içine düştüklerini anlarlar. Ama bu zulüm dışardan gelen bir zulüm 

değildir. Kişinin tamamen kendi tercihi, kendi kararı, kendi seçimiyle ortaya 

çıkmıştır. “Kul kendi kendine zulmetmiştir” 

 

Doğan kanadını sürdü eline şahın 

Ağlayarak dedi ki “benim günahım 

 

(340)Nerede inlesin nerede ağlasın günaha batan 

Eğer huzuruna kabul etmezsen ey cömert olan 

 

Doğan kuşu pişmanlığını itiraf ederek işe başlar. Benim günahım diyerek sorumluluğu üstlenir. “Bana bu uçma 
yeteneğini vermeseydin bu ihtiyar kadının çadırına gelmezdim” demez. Sorumluluğu üstlenmek bir bakıma 
meseleyi anlamak demektir. Hazreti Âdem’in “biz nefsimize zulmettik” demesine karşılık İblisin, sen bunların 
böyle olacağını biliyordu, senin bilgin dâhilinde oldu demesi, suçun sorumluluğunu başkasının üzerine atma 
mesleğinin başlangıcı oldu. Bu bakımdan günahın ilk ilacı “nefsimize zulmettik” itirafıdır. Doğan kuşu böyle 
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yapıyor. “Benim günahım” diyerek pişmanlık bildiriyor. Arkasından sorumluluğu üstlenecek şekilde meseleyi 
anladığını beyana geliyor sıra.  
 

Şahın lütfu küstah eder mücrimi 

Şah değerli kılar birçok kemteri 

 

İsyana yeltenme ki ihsanımız 

Bilinmez ama yine ihsan ederiz 

 

Sen hizmetini Hakk’a layık gören gafil 

İsyan bayrağını açmış olursun bununla bil 

 

Bu sözler padişaha aittir. Küstahlık yapmak kemliktir. Kemlik yapacağı belli biri lütuf görünce o küstahlığın bir 
sebebi de gördüğü lütuf olur. İnsan da kendisine lütuf olarak verilen gözü, dili, aklı velhasıl bütün varlığı 
kullanarak onu verene küstahlık eder. İsyan eder. Şüphe eder. İnkâr eder. Bunlar bariz küstahlıklardır. Daha da 
tehlikelisi bariz olmayan, hizmetini, yaptığın ibadeti ona layık görmek şeklinde tezahür eden küstahlıktır. 
Padişah doğan kuşunun tutacağı ava muhtaç değildir ama yine de onu kolunda taşır. Padişahlar padişahı kulun 
yaptığı ibadete muhtaç değildir ama yine de kula ibadet etme izni vererek yüceltir. Bu da bir lütuftur.  
 

Zikir ve dua yaptıysan izin verildiğinden 

Kendini översen kalbin kararır kibrinden 

 

Kendini Hak ile konuşur gördün şaşırdın 

Ey zan! Bununla nice merdi yolundan saptırdın 

 

Şah seninle yerde oturmuş olsa bile 

Haddini bil, aşma sakın, otur edebinle 

 

İbadet etmek bir bakıma padişahlar padişahı ile konuşmak, onun sofrasına oturmak gibidir. Zikir ve dua etmene 
izin verilmesini kendi üstünlüğün, kendinden gelen bir şey zannedersen, bunu ifade ederek kendini översen bu 
kibrin ileri derecesi olur. İşi tamamen karıştırmış olursun. Kibre düşmek kalbi karartır.  Bu felaketlerin en 
büyüğüdür. Ana yurduna dönecek kanatlarını kestirmek, pençelerini söktürmek gibi olur. Doğan Kuşu fıtratının 
bozuluşunun farkındadır. Pişmanlık içindedir. Duası bu pişmanlığı ifade etmek şeklindedir.  
 

Doğan “Ey Şah!” dedi; “Pişman olmuşum 

Tövbe ettim sanki yeniden Müslüman olmuşum 

 

Senin sarhoşluğuna düşen çok sarhoş olmuştur 

Sarhoşluğundan eğri büğrü yürüyorsa mazurdur 

 

Her tövbe yeniden Müslüman olmak gibidir. Çünkü padişahlar padişahı o kadar cömert, o kadar merhametli, o 
kadar şefkatlidir ki bu imkân kapısını hiç kapatmaz. O kadar büyük kudret sahibidir ki onun lütfuna dair beklenti, 
bütün pişmanlıkların üstündedir. Umutsuzluğa düşmek yoktur. Umutsuzluk bir bakıma onun kudretini inkâr 
olur.  
 

Gerçi kanatlarım gitti ama lütfun yetişirse eğer 

Ellerim gider de ta güneşin kâkülüne değer 

 

(350)Gerçi kanatsızım ama yeter iltifatın yetişsin 

Felekler doğanını bile oyunumla mat ederim 

 

Senin hizmetinde isem dağları koparmak bana hiçtir 
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Yardımın et! Ordular bozsun askerler kırsın gayretim 

 

Çünkü onun kudretinin tecellisi kudret zannedilenleri yerle bir etmiştir. Mesele kanat ve pençe meselesi de 
değildir. Onun kudretinin sonsuzluğu kanat ve pençeye de muhtaç bırakmaz. Nitekim insanlık tarihi güçsüz, 
zayıf zavallı zannedilenlerin nice güç ve hükümranlık sahibini tepetaklak ettiğinin örnekleriyle doludur.  
  

Gayretim gücüm sivrisinekten daha aşağı değil ya 

Nemrut’un mülkünü başına geçirir satvetim 

 

Tut ki zayıflıkta ebabil kuşu kadar olayım 

Düşmanın her biri de fil gibi olmuş olsun 

 

Küçücük taşlar attığımda ben 

O kötü düşmana vermem aman 

 

O taşlar küçücük olsa bile atınca birer birer 

Ne zırh koruyabilir onların darbesini ne de siper 

 

Musa bir sopa ile tutuşunca savaşa 

Firavunun kılıcı batıl oldu çıktı boşa 

 

Her resul tek ve yalnız gönderilmişti 

Bütün dünyayı mağlup etmişlerdi 

 

Nuh düşman cefasını çekmişti 

Tufanda dalgalar ona kılıçlık etmişti 

 
Bu örneklerin hepsi, insanlık tarihinin bilinen hadiselerine dairdir. Nemrut, tanrılığını ilan etmiş bir güç 
sapkınıydı. Burnundan giren bir sivrisinek beynine ulaşmıştı. Dayanılmaz acılar içinde kıvranarak can vermişti. 
Kudreti bir sivrisinekle baş edememişti. Ebabil kuşları, Ebrehe’nin fil ordusuna kıyasla yok hükmünde güçsüz bir 
topluluktu. Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye yaklaşan fil ordusuna direnecek onları yenecek bir ordu yoktu. 
Birden gökte Ebabil kuşları göründü, Ayaklarındaki nohut büyüklüğünde ki taşları gökyüzünden aşağıya 
bıraktılar. Her bir taş, binicisiyle beraber her bir fili delip geçti. O kudreti ölçüsüz fil ordusu çiğnenmiş buğday 
tarlası gibi yerle bir oldu. Firavun da kudretinin büyüklüğüyle “ben en büyük tanrınız değil miyim?” diyordu 
ahmaklaştırdığı ahalisine. Hazreti Musa, elindeki sopayla çıktı karşısına. Bir adam ve bir sopa hiçbir şeydi o 
sınırsız gücün karşısında. Ama öyle olmadı, sopa her karşılaştığında “ben tanrıyım” diyen adamı perişan etti. 
Nihayet bir darbesi deryayı ikiye böldü. Firavun “onlara bir şey olmadı, bana da olmaz” diyerek peşlerine düştü. 
Tam denizin ortasındayken ikiye yarılmış deniz birleşti. “İman ettim” dediğinde kendisine “Şimdi mi?” diye 
soruldu. Hazreti Nuh bütün dünyaya karşı tek başınaydı. Bütün dünyayı helak edecek dalgalar sanki onun 
ordusu ve silahı oldu.  
Bütün peygamberler tek başlarına insanları karşısına çıkmıştı. Orduları, silahları, altın ve dinarları yoktu. Sadece 
söz ile dile getirdikleri hakikat vardı ellerinde. Her biri dünya tarihini değiştirdiler en güçsüz halleriyle.  
Kudret padişahlar padişahına aitti. Onun kudreti ile dünya hayatı içinde göreceli bir kudret dağılımı o büyük 
hakikati iptal etmeye yetmezdi. Doğan kuşu kanatlarını ve pençelerini kaybetmiş olsa bile, fıtratı bozulmuş olsa 
bile, gücü tamamen tükenmiş olsa bile o büyük hakikate teslimiyetini dile getirerek pişmanlıktan sonra 
umudunu, umudundan sonra güvenini dillendirmekteydi.  

 

Mehmet Sait Karaçorlu 
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Portreler / Ahmet Haşim / M. Cahid Hocaoğlu 
 

 

(1887 -1933) 
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II. Meşrutiyet dönemi şair ve edibi. 

1887: Bağdat'ta doğdu. Babası kaymakam ve mutasarrıflık yapmış olan Ahmed  

Hikmet Bey, onun babası da meşhur tefsir âlimi Mahmud el Alûsi Efendi’dir. 

Haşim’in Annesi ise yine Bağdat'ın ileri gelenlerinden Kâhyazâdelerin kızı Sara 

Hanım'dır. İlmiye sınıfına mensup bir aileden gelen Haşim’in her iki ailesinden de 

müfessir, fakih ve din adamları yetişmiştir. 

Alûs, Bağdat’a yakın bir yerde Dicle nehrinin üzerinde bir adanın adı olup, Alûsi adı 

bu adanın isminden gelmektedir. Bazı kaynaklara göre Alûsiler Türk’tür ve Moğol 

istilası üzerine bir ara Alûs adasına göçmüşlerdir. 

Ahmed Haşim, babasının çeşitli güney vilayetlerindeki vazifeleri sebebiyle düzensiz 

bir tahsil gördü. Çok sevdiği annesini sekiz yaşında iken kaybedince babasıyla 

İstanbul'a geldi.  

1897: Bir yıl Numûne-i Terakki Mektebi'ne devam ettikten sonra,  Galatasaray 

Sultanisi'ne girdi.   

1901: Sanata ve edebiyata meraklı çevresi içinde şiirle uğraşan Haşim'in bilinen 

ilk manzumesi Hayal-i Aşkım, Mecmua-i Edebiyye'de neşredildi. Bu şiirle 

beraber, daha sonraki iki yıl içinde çıkan on beş şiirinde, kısmen Muallim Naci ve 

Abdülhak Hamid (Tarhan) ve devrin diğer şairlerinin tesirleri görülür.  

Sanat ve edebiyatla ilgilenmeye başlaması Galatasaray'daki öğrencilik yıllarına 

rastlar. Burada Farsça hocası Muallim (Acem) Feyzi Efendi, Arapça hocası Zihnî 

Efendi, kitabet hocası Nâfi Efendi, dil ve imla hocası ise Tevfik Fikret'tir. Yine 

burada, sonraları her biri edebiyat alanında şöhret yapacak olan Hamdullah Suphi 

(Tanrıöver), İzzet Melih, Emin Bülent (Serdaroğlu) ve Abdülhak Şinasi (Hisar) ile 

de yakın mektep arkadaşı oldu.   

1906: Galatasaray Sultanisi'nin son sınıfında iken tamamladığı ve bu yıllarda 

neşrettiği Şi'r-i Kamerlerde şahsiyeti ve orijinalliği belirmeye başladı. 

1907:  Mezun olunca 400 kuruş maaşla Reji idaresine memur oldu,  bir taraftan 

da Mekteb-i Hukuk'a devam etti. 

Galatasaray'daki talebeliğinin son yıllarında Fransız şiirini, özellikle sembolistleri, 

bu yolla da Batı edebiyatının estetik ve şiirinin temellerini yakından tanımaya 

çalıştı. Halit Ziya Kırk Yıl'da, onun kendi nesli içinde Batı şiirini en iyi araştıran ve 

bilen bir sanatkâr olduğunu söyler.  

1909: Aralarına katıldığı Fecr-i Âti topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünûn 

dergisindeki on beş kadar şiiri ve Edebiyat-ı Cedideciler’i tenkit eden bir makalesi 

yayınlandı. 

1910-1914: İzmir Sultanisi’nde Fransızca ve edebiyat muallimliği,  daha sonra 

Maliye Nezaretinde mütercimlik yaptı. 1. Dünya Savaşına yedek subay olarak 

katıldı ve bu vesileyle Anadolu’nun çeşitli yerlerini görmek fırsatını buldu.  
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1919: Akşam gazetesinde fıkra ve eleştiri yazıları çıkmaya başladı. Bu yazılar, 

Gurebahâne-i Laklakan adlı kitabında yayınlandı. 

1921: Ahmed Haşim, Yahya Kemal ve Ahmed Hamdi gibi dönemin genç şairleri, 

Yahya Kemal’in sahipliğinde Dergah dergisini çıkarmaya başlamıştır. Haşim'in Bir 

Günün Sonunda Arzu isimli şiiri bu mecmuanın ilk sayısında yayınlanır. Aynı yıl Göl 

Saatleri isimli şiir kitabı yayınlanır ve edebiyat çevrelerinde büyük ilgi görür. 

1922-1924: Askerlik sonrasında bir müddet İaşe Nezareti'nde, Osmanlı 

Bankasında ve Düyûn-ı Umûmiyye'de çalıştı. Bu arada Sanâyi-i Nefise Mektebi'nde  

(Güzel Sanatlar Akademisi) estetik ve mitoloji, Harp Akademisinde Fransızca 

dersleri verdi. Daha sonra tayin edildiği Mülkiye Mektebi Fransızca muallimliğiyle 

beraber akademideki kürsüsünü muhafaza etti. 

1924:  Düyûn-ı Umûmiyye'den aldığı ikramiye ile Fransa'ya giderek, o yılın yazını 

Paris'te geçirdi.  

1928:  İkinci defa, bu sefer tedavi için Paris'te bulundu. Paris'e yaptığı gezileri ve 

anılarını Bize Göre adlı kitapta yayınlandı. Son olarak yine tedavi için gittiği 

Frankfurt'tan iyileşemeden döndü.  

4 Haziran 1933: Kadıköy'deki evinde vefat etti. Kabri Eyüp'tedir. 

 

Sanatı 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak ... 

... 
Cânân gülüyor eski yerinde 

Cânân ki gündüzleri gelmez 
Akşam görünür havz üzerinde 
... 

Yârin dudağından getirilmiş 
Bir katre alevdir bu karanfil, 

Rûhum acısından bunu bildi!  
... 

Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek 
Düştüyse gönüller bu melâle? 
Bir eldir ufuklarından uzanmış 

Zulmet bizi çekmekte  visale  ... 
... 

Zannetme ki güldür, ne de lâle  
Ateş doludur, tutma yanarsın  
Karşında şu gülgûn piyale 

... 
Güller gibi .. sonsuz, iri güller,  

Güller ki kamıştan daha nâlân 

... 
Bir Acem bahçesi, bir seccade,  

Dolduran havzı ateşten bade ...  
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Bu unutulmaz mısraların sahibi Ahmed Haşim, edebiyat tarihimizde çok özel bir 

yeri tek başına işgal ve temsil etmektedir. 

Nihad Sami Banarlı Ahmed Haşim’i  

... kısmen Servet-i Fünun şiirini, kısmen Fransız sembolizmini, hatta kısmen 

de Türk Divan şiiri tesirlerini kendi şair benliğinde birleştirerek, şiir 

dünyamıza musıkili ve orijinal bir söyleyişle tılsımlı terennümler bırakmaya 

muvaffak olmuş, kudretli bir şair  

şeklinde tarif ediyor. 

“Tılsımlı terennümler” belki de Ahmed Haşim’in şiirinin en iyi tarifidir. Herkesi, her 
sanatkârı mutlaka hazır sandalyelerden birine oturtmanın onu tanımanın kısa yolu 

olduğunu düşünenlerin görüşlerine bakarak Ahmed Haşim’i bir sembolist, giderek 
bir empresyonist, bir Servet-i Fünun, bir Fecr-i Âti mensubu, hattâ bir divan 

edebiyatı şairi olduğuna söylemek kolaydır. Ama her kolay hüküm gibi bunların da 
doğruluğundan emin olmak mümkün değildir. Hakkındaki en doğru tarif onun 
“nev’i şahsına münhasır” bir sanatkâr olduğudur. Bu sebepledir ki Ahmed Haşim’in 

şiirini aşmak bir yana, taklit etmek bile bu güne kadar mümkün olmamış, 
olamamıştır. 

 
Her şeyden önce Ahmed Haşim’in şiirlerinde bir “anlaşılma” meselesi vardır. Ama 

bu şiirlerin anlaşılması değil; şiirlerdeki güzelliğin, etkileyiciliğin ve hatırda 

kalmasının sebeplerinin anlaşılmasıdır. Bu durum başlangıçta okuyucu tarafından 

pek fark edilmemiş ve anlaşılmazlığın şiirlerin kendisinde olduğu zannedilmiştir. 

Hattâ Göl Saatleri yayınlandıktan sonra Haşim’in şiirleri bazı çevrelerce alay konusu 

yapılmış, “kamışların şairi”, “kurbağa şairi” gibi aşağılayıcı sözler sarf edenler 

olmuştur.  

Haşim bu tenkitlere cevap olarak, özellikle Dergâh dergisinden yayınlanan Bir 

Günün Sonunda Arzu isimli şiirinin fazla belirsiz, kapalı ve anlaşılmaz bulunarak 

tenkit edilmesi üzerine Şiirde Mana ve Vuzuh adlı bir yazı kaleme almış ve daha 

sonra bu makaleyi Piyâle'nin mukaddimesi olarak Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar 

adıyla neşretmiştir.  

Bu yazıda Hâşim, kendisine saldıranlara münasip bir dille edep dersi 

verdikten sonra şiirin ne olması ve ne olmaması gerektiğini şöyle açıklar. 

Şair ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli (düzgün, sanatlı ve tesirli ifade 

sahibi)  insan, ne de bir vâzı-ı kanun (kanun koyucu) dur. Şairin lisanı nesir 

gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, mûsikî ile söz 

arasında, sözden ziyade mûsikîye yakın mutavassıt (ortada, vasıtalık eden)  

bir lisandır. Nesirde üslûbun teşekkülü (oluşması)  için zaruri (zorunlu)  olan 

anâsırın (unsurların, elemanların) hiçbiri şiir için mevzubahis (söz konusu) 

olamaz. Şiir ile nesir, bu itibarla yekdiğeriyle nisbet ve alâkası olmayan ayrı 

nizamlara tâbi’, ayrı sahalarda ayrı ebâd (boyut) ve eşkâl (biçimler, suretler, 

tarzlar) üzere yükselen ayrı iki mimâridir. Nesrin mevlîdi (kaynağı) akıl ve 
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mantık, şiirin ise idrâk (anlayış) mıntıkaları (alanları) haricinde, esrar (sırlar) 

ve meçhulâtın (bilinmeyenlerin) geceleri içine gömülmüş yalnız münevver 

(aydınlık) sularının ışıkları gâh ve bigâh (vakitli vakitsiz) afâk-ı mahsusata 

(özel ufuklara) akseden kudsi (kutsal) ve isimsiz menbadır (kaynaktır). 

 

Saf şiir peşinde titiz, hattâ mükemmeliyetçi bir şair olduğu için Ahmed Haşim’in 

dergi ve kitaplardaki şiirlerinin toplam sayısı 100’ün altındadır. Bu şiirler neşir 

tarihine göre sıralandığında onun şiir hayatının akışı net olarak görülebilmektedir. 

İlk şiirlerinde şu veya bu şairin tesirinde gibi görünse de çok geçmeden kendi 

hususi mecrasını bulmuş hattâ oluşturmuş olarak karşımıza çıkar. Ağdalı, kendi 

asrına göre bile ağır bir dil kullanmakta iken çok geçmeden günlük hayatın dilini 

benimsemiş, bu gün bile zorlanmadan zevkle okunabilen olağanüstü eserler 

meydana getirmiştir. Piyale, Karanfil gibi şiirleri buna örnektir. 

Onun şiirlerinin netlikleri silinmiş, gölgelenmiş, karartılmış tablolar gibi olduğu, 

hemen hepsinde derin bir melankoli, belirsizlik, uzak ve meçhul diyarlara duyulan 

nostalji ve çok defa gizli renkler ve musiki hissedildiği genel okuyucu kitlesinin 

kanaatidir. Bu durum onun şiirde mânâ ve vuzuh aranmaz yaklaşımıyla 

örtüşmektedir. 

Mehmet Kaplan, Ahmed Haşim ve şiiri hakkında şunları söylüyor: 

Hâşim’in Türk şiirine getirdiği yenilik şöyle özetlenebilir: II. Meşrutiyet 

devrinde Türk şiiri, güzellik duygusunu bir yana bırakarak çeşitli sosyal 

davaların emrine girmişti. Tevfik Fikret, yeni bir ahlâk anlayışının ve insanlık 

görüşünün öncülüğünü yapıyor, Mehmet Âkif, İslâm birliği idealini, Mehmet 

Emin ve Ziya Gökalp Türkçülük ve Turancılık ideolojisini müdafaa ediyordu. 

Fecr-i Âti grubuna dahil olan şâirler gerçi sanatta güzelliğin esas olduğuna 

inanıyorlardı ama içlerinde Ahmet Hâşim müstesna gerçek şâir yoktu. 

Mütareke yıllarında Yahya Kemal ile Ahmet Hâşim ideolojik ve didaktik 

fikirlere asla yer vermeyen “hâlis şiir” vücuda getiriyorlardı. 

Daha sonra Yahya Kemal de şiirlerine estetik prensiplere ihanet etmeden 

kendine has bir medeniyet anlayışı soktu. O nesilden yalnız Ahmet Hâşim, 

“saf şiir” in temsilcisi ve müdafaacısı olarak kaldı.   

Şiiri muhtevasından çok, ince bir dil yapısı olarak gören bu düşünüş tarzı, 

Batı’da sembolist şâirler tarafından müdafaa edilmiştir. Hâşim bir yazısında 

bu görüşü ilk def’a Galatasaray Sultanisinde hocası olan Ahmet Hikmet’den 

duyduğunu söyler. Daha sonra kendisi Batılı sembolist şâir ve tenkitçileri 

okuyarak bu görüşü derinleştirmiş ve yıllar boyu deneme yapmak suretiyle 

başarılı neticeler elde etmiştir. Hâşim’in güzel şiirleri en azından on beş yıllık 

bir çalışmanın mahsulüdür. Sayıları fazla olmayan bu şiirleriyle Hâşim, II. 

Meşrutiyet devrine hâkim olan basit, sığ ve geveze şiir akımını değerden 

düşürmüştür. Onun Türk şiirine yaptığı en büyük hizmet, sanat için daima 

tehlikeli olan muhteva tahakkümüne karşı, “yapı” ve “güzellik” in 

üstünlüğünü ortaya koymuş olmasıdır. 
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Eserleri.   

Ahmed Haşim’in sağlığında yayınlanmış iki şiir kitabı vardır: Göl Saatleri ve Piyâle. 

Bu kitaplardan önce yayınlanıp da kitaplarına almadığı şiirler ve bu kitaplardan 

sonra da dergilerde yayınlanmış şiirleri vardır. 

Bize Göre, Gurebahâne-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi isimlerinde üç nesir 

kitabı vardır. İsminden de anlaşılacağı üzere bir seyahatname olan üçüncü kitabına 

karşılık ilk iki kitabı fıkra formatında sohbet ve deneme yazılarından oluşmaktadır. 

Bize Göre nin son kısmı gene seyahat notlarından olışur. 

Hâşim'in nesir yazıları yapı ve üslup olarak şiirinden farklıdır.  Bu yazıların ifade 

tarzı açık, berrak, sade, nükteli hatta alaycıdır.  Ancak nesirlerinde de kelime 

seçiminde şiirlerindeki kadar titiz davranmıştır. 

   Şiirler:   

Göl Saatleri (1921);   

Piyale  (1926)   

Birkaç defa yayımlanan şiirleri son olarak, Bütün Şiirleri  (Piyale, Göl 

Saatleri, Diğer Şiirleri) adıyla İnci Enginün -  Zeynep Kerman tarafından 

yayımlanmıştır (1987). 

   Nesirler:  

Bize Göre (1928);   

Gurebahâne-i Laklakan  (1928);   

Frankfurt Seyahatnamesi (1933)   

Nesirlerinin tamamı Mehmet Kaplan tarafından "Bize Göre /      Gurebahâne-

i Laklakan / Frankfurt Seyahatnamesi (1969) adıyla yayımlanmıştır. 

 

M. Cahid Hocaoğlu 
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Ahmet Haşim’in İlk Şiirleri  / Behlül Nuri Demircan 
 

EY NİSVİYYET... ŞİİR NEDİR? ...  

 
Bu bir hayal idi evvelce, fikr-i hâtîimin,  
Firâz-ı ufk-ı serâbında dâimâ uçuşur;  
O handedir, o tebessüm, o nağmedir ki şiir,  
Uçar bahar-ı ezelden... nüvîdidir ebedin.  
 
Bütün o aşk ü melâlimle ben semalardan,  
Ararken, ah ararken o nazra-i ebedi;  
Bugün figan ile hep anladım, hatâlarımı,  
Huzûr-ı ânına geldim, sual için senden:  
 
-Şiir nedir?... O güzellik değil midir ki, bütün  
Safâyihinde uçar, hep bedialar, mehtâb;  
Meâl-i rûhu semâ, nûr, fecrdir ve şebab...  
 
Evet, o rûh-ı safânın budur o ma'nası!  
Fakat neden bilemem, hilkatın o eczâsı  
Nigâh-ı nâfiz-i şi'rinle hep söner küskün ...  
 
ân: güzellik 
bedia: güzel olan şey, güzellik  
ebed: sonu olmayan, sonrasız  
ecza: parçalar 
ezel: öncesi olmayan, öncesiz  
fecr: tan vakti, gün ağarması  
figan: acıyla inleyip bağırma  
firaz: üst, doruk 
hande: gülüş  
hâti’: hatalı, yanıltan 
hilkat: yaradılış, tabiat 
huzûr: kat  
meal: mânâ, anlam 
mebtâb: ayışığı 
melâl: usanmışlık, sıkıntı, üzüntü  
nâfiz: içe işleyen, etkileyen  
nazra: bakış  
nigâh: bakış 
nisviyyet: kadınlık  
nüvid: müjde, muştu, hayırlı haber  
safâ: saflık  
safâyih: yüzeyler, düzlemler  
semâ: gök, gökyüzü  
şebab: gençlik  
tebessüm: gülümseme  
ufk: ufuk 
 
(Mecmua-yı Edebiye, 1.11.1901) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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GÖZLERİNİN İLHAMI  

 
-O gülen gözlere - 
Pür-hande leyâlin -bütün âvâre ve berrak, - 
Seyyale-i eshârı nigâhından uçarken;  
Sen, ey güzelim, rûhumu rûhunla öperken,  
Rûhumdan uçar rûhuna bir bûse-i müştak!  
 
Rûhumdan uçar rûhuna meshûf u girizân  
Bir hande-i masûmesi bir tıfl-ı garâmın;  
Bir tıfl-ı garâmın, ki olur şi'r-i nigâhın,  
Her lâhzada üstünde emelbâr u nigehbân !..  
 
Ey her emelim, her elemim, hiss ü hayâlim,  
Oldukça senin öylece aşkınla müheyyic;  
Kalbimde söner giryelerim, renc ü melâlim ...  
 
Her lâhnimi bir bâse-i gülreng ü münevver,  
Bir sîne-i sevdâ ile âfâka fısıldar  
Yazdıkça senin aşk-ı nezihinle müheyyic ! ..  
 
 
âfak: ufuklar 
bûse: öpücük  
emelbâr: istek, umut uyandıran (serpen)  
eshar: seherler, tan ağartılan.  
garam: aşk, sevda, kuvvetli arzu 
girizân: kaçan 
girye: gözyaşı, ağlayış 
hande: gülüş 
lahn: ezgi, ahenk 
leyâl: geceler 
melâl: can sıkıntısı, usanç 
meshûf: susamış 
müheyyic: heyecanlı, coşkulu 
münevver: ışıklı, aydın 
müştâk: özleyen  
nezih: temiz  
nigâh: bakış  
nigehbân: bekçi, gözcü, düşkün, tutkulu, istekli.  
pür-hande: gülen, gülüş dolu 
renc: sıkıntı, acı 
seyyâle: alantı, sıvı, akım 
tıfl: çocuk 
 
(Mecmua-yı Edebiye, 30.1.1902]  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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HİLAL -İ SEMEN  

 
Daha pek yavru, pek küçükken ben,  
Büyük annem tutardı alnımdan,  
“-Bana bak, böyle dilberim!” derdi.  
Sonra mah-ı nev-incilâya bakar,  
Leb-i mağmumu bir bükâ saklar,  
Bir hitab-ı semâyı dinlerdi.  
Ey hayatımda her doğan derdi  
Kalbeden bir ziyâ-yı hissiye,  
Bu duâsıydı eski bir ruhun  
Sis ve zulmette gizli âtiye.  
Leyle-i gayb, sırr-ı müstakbel,  
Çeşm-i sâfında hasta bir çocuğun  
Gizli fecrin ziyalarından emel,  
Bir teselli-i mihribân olacak,  
O harâbât-ı târ ü sâkiteye  
Doğacak belki bir ziya-yı şafak.  
Böyle her nev-hilâli seyretti,  
O soluk göz ki şimdi topraktan  
Seyreder başka bir hilal-i semen,  
Ben ki efsâne-i tahayyülden  
Hep hayatımda bir emel taşıdım,  
O solan şi'r-i sâf u mağmûmu  
Hep o maziyle duymak isterdim.  
 
âti: gelecek zaman  
bûse: öpücük, öpme, öpüş  
büka: ağlama  
çeşm: göz.  
emel: dilek  
harabat: harabeler, viraneler 
hilâl: ay  
kalbeden: dönüştüren, çeviren  
leb: dudak  
leyl: gece  
mağmûm: gamlı, tasalı, üzüntülü  
mâh: ay  
mazi: geçmişzaman  
mihribân: şefkatli, merhametli, muhabbetli, güleryüzlü, yumuşak huylu  
mustakbel: gelecek  
nev-incilâ: yeni parlayan  
pür-füsûn: çok sihirli, büyü ile dolu  
samt: susma, sükût  
semâ: gök  
semen: yasemin; değer, bedel  
şâm: akşam  
tahayyül: hayal etme  
târ ü sâkite: karanlık ve susmuş  
 
(Aşiyan, sayı 3, 11.9.1324 / 24.9.1908) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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AKŞAMLARIM  

 
Her akşamüstü ufuklarda bir selâm ararım  
Her akşamüstü uzak bir semâ-yı muzlimden.  
Sükût ü zulmet olan bir muhit-i mû'limden  
Doğar hayatıma bir hicr-i dâimi sanırım.  
 
Sema, senin o zamân mâteminle, hüznünle  
Deniz, senin o zaman hatıranla mâlidir.  
Havâda son nefesin ye's-i rûhu hâkidir,  
Akar sular, dereler son nidâ-yi ye'sinle.  
 
Emellerimde bu dem bir hubûb-ı târ uyanır.  
Kederlerimde büyük bir sükût-ı zıll u havâ;  
Başım elimde, uzaklarda ihtizar-ı mesâ,  
Dumanlı, gölgeli bir sâha-i hayâli uzanır.  
 
Hayâl ü hissimi reng-i muhite benzeterek  
Zevâl-i ömrümü seyreyliyor sanır nazarım.  
Erir bu dem kalır ufkumda bî-ziyâ bir renk  
Hakayıkım, elemim, zulmetim, düşüncelerim.  
 
Şemim-i vasiını bir nağme, bir hava, bir zıl  
Bu dem muhit-i hayâlâta anlatır dağıtır,  
Bu dem, bu dem senin, ey rûh-ı gaib ü zâil,  
Cünûn-ı eşkimi tenvime geldiğin demdir.  
 
Buhar-ı şam ile dağlar, denizler, ormanlar  
Gurûb eder gibi bir başka cevf-i esrâra,  
Uzak ufukların üstünde mest ü âvâre  
Sükût-ı firkati ervâha Zühre nakleyler.  
Başım elimde, sorar gözlerim ufuklardan  
Şemim-i vaslını bir nefha, bir havâ senden;  
Bakıp ufûlüne her şam-ı mü'limin sanırım  
Doğar sükût ile akşamlarım mezarından ...  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bî-ziyâ: ışıksız  
bubûb: taneler, tohum 
cevf: boşluk  
cünun: çıldırma  
daimi: devamlı, sürekli  
dem: zaman 
ervah: ruhlar 
esrar: sırlar  
eşk: gözyaşı  
firkat: ayrılık  
gaib: kaybolmuş, kayıp 
hakayık: gerçekler 
hâki: hikâye eden, anlatan  
hicr: ayrılış  
ihtizir: can çekişme 
mâli: dolu, çok 
matem: yas 
mesa: akşam  
mest: kendinden geçmiş, sarhoş 
muhit: çevre  
muzlim: karanlık 
mü'lim: elem verici, üzücü  
nazar: bakış 
nefha: koku, yel, esinti 
nida: sesleniş, ünlem  
saha: alan  
semâ: gök  
sükut: sessizlik  
şam: akşam 
şemim: güzel koku  
târ: karanlık  
tenvim: uyutma 
ufûl: batış, sona eriş  
vasl: kavuşma 
ye's: umutsuzluk, karamsarlık 
zail: yok olmuş, sona ermiş  
zeval: sona eriş, bitiş  
zıll: gölge 
zulmet: karanlık  
Zühre: Çobanyıldızı, Sabah yıldızı, Târık, Venüs  
 
(Musavver Muhit, sayı 3, 28.5.1325 / 10.6.1909) 
 
~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 
Behlül Nuri Demircan 
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Çok Var Onlardan Hocam! Çok! / Atilla Gagavuz 
 

Prof. Dr. Beynun Akyavaş bir Dilbilim hocamız. Yirmi sekiz 

Çelebi Mehmet Efendi'nin Fransa Sefaretnamesi, Robert de 

Clari, İstanbul'un Zaptı, Edmond de Amicis, Constantinopoli, 

Seni Seven Neylesün: İstanbul üzerine yazılar, Sultaniyegâh 

İstanbul: İstanbul üzerine yazılar, Derken Efendim (2 Cilt) : 

Babası rahmetli A. Ragıp Akyavaş'ın bazı sohbet yazıları 

eserlerinden bazıları. Sultaniyegâh İstanbul, (Türkiye 

Diyanet Vakfı yayınları, Ankara 2012, Dördüncü baskı) isimli 

eserin önsözü kitabın bütün muhtevasından daha calibi 

dikkat geldi.  

Şöyle giriş yapmış hocamız,  

[Bu yazılar hele şu son senelerde ilerici ve aydın olmanın 

şartıymış gibi kabul edilen garip bir anlayıştan, hezeyan 

halindeki Osmanlı düşmanlığından ve bizi biz yapan bütün 

değerlerimize mefahirimize saldıran karanlık bir zihniyetten 

rahatsızlık duyan tarihine bağlı vatanına milletine sevdalı bir 

Türk vatandaşının düşünceleri olarak kabul edilmelidir. Bu 

karanlık zihniyete göre 1071 Malazgirt meydan muharebesiyle 

kapılarını açtığımız Anadolu’yu ilk sahiplerine terk etmemiz hele yirmi dokuzuncu 

muhasarada 1453 de Fatih Sultan Mehmet han tarafından fethedilmemiş de kılıç 

zoruyla işgal edilmiş olan İstanbul’u hatta belki özür dileyerek Bizans’a geri vermemiz 

lazımdır. Hay, hay verelim de Bizans’ı ve Bizanslıyı nerede bulacağız?] 

İlerici ve aydın olmanın şartı sayılan tarifinin içine giren şeyleri tadat etmek bir tarafa kimin böyle bir 

şart ileri sürmek haddi veya hakkı olabilir? Demek ki doğru veya yanlış birilerinde bu hak var ve onlar 

öncelikle “şöyle düşüneceksiniz, şöyle söyleyeceksiniz, şunlardan uzak duracaksınız” şeklinde 

talimatlar veriyor.  

Yok, öyle değil elbette, şart şurt yok. Sadece bunlar bir mahfilde kümeleniyor kendinden olmayanları 

dışarda bırakacak şekilde örgütleniyor. Kimin içerde kimin dışarda kalacağına, hatta kimin değerli 

kimin değersiz olduğuna karar veriyorlar. Gerek görürlerse içerdeki birini dışarda bırakabiliyorlar. Bu 

tarif ilerici ve aydın olmanın değil çete kurmanın tarifidir. Sonrası kolay. Yaldızlı, gösterişli, mutantan, 

müessir kavramlara kalıyor iş. “İlerici” mesela, “aydın” söz gelimi, “devrimci” “sanatçı” “bilimci” 

“aydınlanmacı” ve benzeri. Bu yaldızlı kavramlar ne olduklarına ne olmadıklarına dairdir. Ne 

olmadıkları da açık ve vazıh bir şekilde değil muğlak, belirsiz, bir ucu karanlığa çıkan cümlelerle ifade 

edilir. “Biz inanca karşıyız” demezler de “göklerden gelen emirlerle yaşayacak değiliz” derler. Onlar 

için genelde geçmiş yok şimdi vardır. Biraz da umut dağıtmak için gelecekten bahsederler.  

Bir zamanlar bu çeteleşmenin ekseni ideolojik gibi görünürdü. Şimdilerde her şey gibi asıl yerini aldı. 

Para. Para, yani dünya hazları, güç, kudret, şöhret, ilgi, itibar, hükmetme, sahip olma, yönetme. Hepsi 

aynı hücrenin farklı görüntüleridir. Sonuçta bütün ideolojiler bunları vaat etmiyor mu?  
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Sözün özü, ilerici ve aydın olmanın şartını bir tarafa bırakmak lazım. Böyle sayılmak gibi bir arzusu, 

isteği, amacı, hedefi, hayali olanlara Allah kolaylık versin. Ama şurası bir tarafa bırakılmayacak kadar 

önemli görünüyor.  

Bu coğrafyada yaşayan bir insan nasıl olur da bu coğrafyanın tarihinden, örfünden, kültürel 

değerlerinden, bunları taşıyan hemcinslerinden iğrenir, utanç duyar. Hangi duygunun güdüsüyle 

böyle düşünür? İlerici ve aydın olmanın şartlarını belirleyen çete (güç odağı da diyebilirsiniz elbette) 

böyle istediği içindir cevabı çok tatminkâr gibi görünmüyor. Her insanın içinde “dünya yine de 

dönüyor” diyecek bir Galileo olması lazım. Bu duruma boyun eğmek de bir yere kadar yani. Belki 

bazıları “aman sen de dert ettiğin şeye bak! Ne var yani, böyle düşünüyor ise düşünüyordur, sen de 

düşünme bak işine!” diyebilir.  

Bu kadar basit değil.  

Birincisi bu güruhun estirdiği despotluk ve zorbalığın hayatımızı karartması var.  

İkincisi, her türlü bölünmüşlüğün, özellikle siyasi çatışmaların çıkış noktasının bu konu olması var.  

Üçüncüsü, her alanda bir uzlaşma zemini bulunsa bile bu konuda adeta uzlaşmanın mümkün olmayışı 

var.  

Bu konunun günlük hayatın içine aksedişi üzerine bir köşe yazısı yetmez. Bir kitap dahi yetmez. Ciltler 

dolusu eser vermek lazım. Bir yıl kadar önce yazılan bir slogan meseleyi zirveye taşıdı. Hükümet karşıtı 

çevreci amaçlı protesto gösterilerinin yoğun döneminde bir duvara “Zulüm 1453 de başladı” yazısı 

yazılmıştı.  

Bu yazıyı ancak bir Bizanslı yazmış olabilirdi.  

Yahu o tarihten bu tarihe Bizanslı kalmış olabilir mi? Nasıl yedi yüz sene hiç bozulmadan dejenere 

olmadan asimile olmadan varlığını sürdürebildi? Bizanslı diye bir şey olmamasını, işin aslının Doğu 

Roma olduğunu, putperest Roma’nın Batı Roma, Hıristiyan ve Antik Yunan etkisindekinin Doğu Roma 

şeklinde ikiye bölündüğünü, Anadolu’da yaşayanlara “Rumi” denmesinin sebebinin bu olduğunu da 

“Rum” denilen milletin Romalılar olduğunu bir tarafa bırakalım.  

Diyelim ki “Bizanslıdan” kasıt Doğu Romalılar olsun, kaldı mı onlardan hiç? Osmanlı her imparatorluk 

gibi çok ulusluydu. Şöyle kuş bakışı bakılsa, Araplar, Kürtler, Arnavutlar, Tatarlar, Çerkezler, 

Yunanlılar, Sırplar, Hırvatlar, Bulgarlar, Ermeniler, Boşnaklar, Arnavutlar, Lazlar, Gürcüler ve diğerleri 

kabaca ırklara göre toplumun yayılışıydı. Bir de inanç bakımından yayılmaya girilse iş temelli karışıktı. 

Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar, Aleviler, Nusayriler, Yezidiler, Süryaniler, Hanefiler, Malikiler, 

Hanbeliler, Şafiiler ve diğerleri. Lozan’da kestirmeden bir çözüm bulundu. İslam dinine mensup 

olanlara “Müslüman” demek işleri karıştıracağı için “Türk” dendi. Türklük bir üst kimlik olarak 

belirlendi. Müslüman Yunanlılara Giritli dendi. Müslüman Bulgarlara Pomak dendi. Müslüman Sırplara 

Boşnak dendi. Hepsi Türk üst kimliğinin altında mübadeleye tabi tutuldu.  

Hani bunların içinde Bizanslı veya Doğu Romalı?  

Eskilerin “bakiyetissüyuf” dedikleri “kılıç artığı” anlamına gelen bir tabir vardı. Savaşta sağ kalmış, esir 

alınmamış, öldürülmemiş, itaat etme sözüne karşılık serbest bırakılmış topluluklara söylenirdi. 

İçimizde “zulüm 1453 de başladı” diyecek kadar kin ve öfke dolu birisi varsa, ihtimal ki verdiği itaat 

sözünde durmayan, itaat ediyormuş gibi görünüp içinde düşmanlığını sürdüren kılıç artıklarından 

birisidir. İşin doğrusu bu adamı bulup tebrik etmek nişan takmak gerekir. Yedi yüz sene boyunca kinini 
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düşmanlığını içinde saklayıp onunla yaşayan ve buna rağmen yaşadığı toplumun bir üyesiymiş gibi 

davranan kişi her türlü ödüle layıktır.   

Belki mesele bu kadar karmaşık, tarihsel referansları olan bir mesele değildir. Son derecede basittir.  

İçinde yaşadığı toplumun bütün değerlerine yabancı, hastalıklı bir şekilde karşı, düşman, kin ve öfke 

içinde olmanın daha somut nedenleri vardır. Kim bunlar, neden böyleler sorusunun cevabı hemen 

dilimizin ucundadır.  

Bunlar; Şeyh Şamil’in Ruslar tarafından kundaktayken kaçırılıp Rus Ordusunda subay yapılan sonra 

Şeyh Şamil’e karşı savaşa sürülen oğlunun durumundadır. Bizim çocuklarımızdır.  

Önce bir güzel, soyları, ecdatlarıyla ilgili bağlantıları koparılacak şekilde hafızaları silinmiştir. Sonra 

zihinlerine içinde yaşadıkları toplumun bütün değerlerine düşmanlık kazınmıştır. Onlar kendilerine 

emredileni yapan robotlar gibidir. Ama yaptıklarıyla övünecek kadar kendilerini kaybetmişlerdir.  

Kavga sürer gider.  

Nereden bulacağız Bizans’ı, Bizanslıyı diyorsunuz ya, onlardan çok var hocam! Çok var.  

Atilla Gagavuz 
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Kızılaslan’ın Kalesi / Manzum Masal / Laedri 
 

Kızılaslan adında bir padişah gelmişti 
Sarp bir tepe üstünde bir kale zapt etmişti 
 
Çok yüksek bir kaleydi yüce bir dağdı sanki 
Yolları büklüm büklüm gelin zülfü gibiydi 
 
Burda yaşayanlarda korkudan eser yoktu 
İhtiyaçtan yana da tasa ve keder yoktu 
 
Çünkü kale sağlamdı ele geçmesi zordu 
Her türlü ihtiyacı kendi karşılıyordu 
 
Çok büyük bir bahçenin ortasındaydı yeri 
Belki de yeryüzünde yoktu eşi benzeri 
 
Bir yumurta gibiydi lacivert bir tabakta 
Bulutlar arasında inciydi parlamakta 
 
Bir bilge kişi geldi şah huzuruna bir gün 
Güngörmüş yaş yaşamış çok bilgili ve olgun 
 
Kızılaslan kurumla sordu misafirine 
“Görmüşlüğünüz var mı gezdiğiniz yerlerde 
 
Bunun gibi kuvvetli böyle sağlam bir kale  
Düşünün bir bakalım hatırlayın bir hele” 
 
Konuk gülerek dedi: “gerçekten hoş bir kale 
Lâkin zannetmiyorum pek sağlam değil öyle 
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Senden önce de pek çok padişah kaldı burda 
Ama hepsi bırakıp kayboldu gitti sonra 
 
Senden sonra da gene birileri gelecek 
O ümit ağacından hepsi yemiş yiyecek 
 
Velâkin ne çâre ki onlar da tükenecek 
Zamanı yetişince birer birer gidecek 
 
Hatırla ki baban da sürmedi az saltanat 
Zaman onu eritti bırakmadı kol kanat 
 
Bir köşeye oturttu hükmü geçmez bir pula 
Ne koşma ne yürüme ne çıkabilir yola 
 
Ümidini kesmiştir herkesten ve her şeyden 
Cenab-ı Hakk’ın lûtfu olmuştur tek beklenen 
 
Dünyaya değer vermez gerçeği bilen insan 
Çünkü o hayırsızdır ellere olur mekân" 
 
 
Kaynak: Sadi, Bostan 
 
Laedri 
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Ahmed Haşim’in Nesri / Bahri Akçoral 
 

Ahmed Haşim’in nesri de şiirleri kadar 

güzel ve etkileyicidir. Üç nesir kitabı da 

(Bize Göre, Gurebahâne-i Laklakan ve 

Frankfurt Seyahatnamesi) çoğu gazete 

ve dergilerde yayınlanmış kısa 

makalelerden derlenmiştir.  Günümüzde 

köşe yazısı, o günlerde ise fıkra adı 

verilen bu türün zirvesi denecek kadar 

başarılı olan bu yazılarda Ahmed Haşim 

şiirlerinin, özellikle ilk şiirlerinin aksine 

sade ve duru bir dil kullanmış,  sözü 

uzatıp büyütmeden, kısa yoldan 

genellikle tek sayfada sözünü söyleyip 

bitirmiştir. 

Bir not: alıntılarda yazının özüne halel 

getirmeyecek kadar sadeleştirme vardır.  

Ahmed Haşim’in nesri hakkında otoriteler 

yeterince değerlendirme yaptığından sözü onlara 

bırakıyoruz.  

Ali Canip (Yöntem):  

Hâşim çağdaş Türkiye’nin en orijinal bir üslûpçusu ve onun yazıları bugünkü 

nesrimizin en güzel numunesidir. 

Genç nesil Ahmet Haşim'i okumalıdır, genç nesle Ahmet Haşim'i tavsiye 

etmelidir. Çocuklarımız onda yalnız ifade güzelliği değil, orijinal ve eskimez 

bir zevk, ince bir zekâ ve emsalsiz bir realist göz bulacaktır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar:   

Haşim'in nesri, onun rüyasıyla hayat arasına atılmış bir köprüdür. Bu 

köprüden o, bazen inandığı kıymetlerin propagandasını yapan bir güzellik 

havarisi, bazen de çirkinlik ve ahmaklık dünyasına akınlar yapan müthiş bir 

silâhşor halinde sık sık geçerdi. Tıpkı konuşması gibi. 

... 

"Frankfurt Seyahatnamesi" Türkçenin en güzel eserlerinden biridir. 

Bu zengin nesrin göz kamaştırıcı fantezisi; eşya ve insanları en 

fevkattabiiyye (tabiat üstü) hakikatlerinde yakalayan dikkat ve tahliller, 

bütün cehitlerini zamanın fevkine çıkmak için sarf etmiş bir zekâ... 
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Abdülhak Şinasi Hisar:  

Ahmet Hâşim’in ince, zarif, nükteli, sanatlı, işlenmiş, kadife gibi yumuşak ve 

açılmış çiçekler gibi olgun nesrini medh için ne söylense belki az gelir. 

Ekseriyetle pek zeki ve bazen de için için müstehzi olan bu nesir hakikaten 

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

Ahmet Hâşim’in bunları ne emekle yazdığını bilirim.  

Başının meyvesini olgunlaştırarak koparıp harice vermek ne zordur! 

Hatırlıyorum, Ahmet Hâşim, İkdam’da bir “Bize Göre” parçasını fikrinden ve 

kalbinden süzülen bir madde gibi sızdıra sızdıra bütün yarım gününü 

geçirerek, akşama doğru, müşkülât ile bitirir ve imzalardı.  

En evvel yazdıklarını birer birer herkese, İkdam’ın her muharririne ve her 

gelen misafirine okurdu. Hepsinden bir tavsiye, bir fikir, bir his almağa, her 

yeni kıraati üzerine bir tashih daha yapmağa çalışırdı. Sonra Ali Naci Bey’e 

okur, ondan da biraz tuz, biber isterdi. 

... 

Yazılarının ne kadar zahmetle yazılıp kaç tashihten geçtiğini daima gördüm. 

Denilebilir ki Ahmet Hâşim’in fıkrasını yazacağı günler bunun tâ bittiği akşam 

saatine kadar, indinde dünyanın başka hiç bir hâdisesinin zerre kadar mânâ 

ve ehemmiyeti kalmazdı. Bir gazete idarehanesinde bulunduğu için bazen 

birdenbire mühimce bir haber herkesin alâkasını uyandıran bir dalga halinde 

gelir muhiti sarsardı. O zaman Ahmet Hâşim kendini ihmal ettirerek işini 

sekteye uğrattıran bu hâdiseye kızar, muğber, müteessir olur, kendini 

hayatın yeni bir cilvesiyle mağdur görürdü. 

Mehmet Kaplan:  

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

nesirleri kısadır. Tek bir görüşü ihtiva eder. Mücerret değil, müşahhastır, 

yani ya bir objenin tasvirine veya bir hayâle dayanır. 

... 

Hâşim bir “fikir adamı” olmaktan ziyade fikirler ve hayâllerle oynayan bir 

şâirdir. Yazılarının arkasında bağlantılı bir hayat görüşü yoktur. Fakat bu 

yazılar estetik bakımdan şiirleri kadar değerlidir. Onların başlıca vasfı da, 

Hâşim’in şiirleri gibi, gevezelikten uzak, derli-toplu olmalarıdır. Hâşim bu 

yazılarında her cümle ve kelimeyi, hesaplı olarak kullanmıştır. Dar şekil, 

Hâşim’i bir muhteva temizliğine götürmüştür.  Mübalâğasız olarak iddia 

olunabilir ki, Türkçede Hâşim’in bu fıkraları kadar “dolgun” yazı 

yazılmamıştır. 

... 

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

ve güzel bir tesir uyandırmaktadır. İhtiva ettiği güzel tasvirler ve hayâller bu 

nesirlere estetik bir değer verir. Onların fizikî bakımdan başlıca vasfı 

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

nesirlerdeki kesafet, dolgunluk, tasvir gücü, hattâ fantezi ve ince alay, nesir 

sanatında daima hoşa giden özelliklerdir. 

Örnekler: 

   B İ Z E  G Ö R E  

BAŞLANGIÇ 

Bir nevi ölümden sonra dirilme sırrına mazhar olan “İkdam” ın san’at ve 

edebiyat sütunlarına bakmak vazifesini üzerime almış olmaktan utanıyorum. 

Bu utanç, edebiyatı yüz kızartıcı bir meşgale telâkki ettiğimden ileri 

gelmiyor.  Zira bilirim ki, İngiliz milleti, Hint mülkünden ziyade Shakespeare 

ile mağrurdur; bilirim ki İran, zâlim bir güneşin yaktığı kısır topraklar 

üzerinde mevcut olmaktan ziyade, Hâfız-ı Şirazî’nin nazmında, Behzad'ın 

resimlerinde ve seccadelerinin renkli bahçelerinde yaşıyor; bilirim ki 

İspanya, ne Alphonse'un, ne de Primo de  Rivera’nındır?  Fakat kızıl karanfilli 

Karmen’in vatanı, ancak El Greco ve Cervantes’indir. Hayır, edebiyattan 

değil, karşısında şimdiden aczini duyduğum okuyucudan utanıyorum. 

Gazetecilik, ticaret mahiyetini aldıktan sonra, kendisine “müşteri” ismi 

verilmesi daha doğru olan okuyucunun hoşuna gitmek gayretiyle gazeteler, 

yavaş yavaş sütunlarından “fikir” in bütün şekillerini süpürüp attılar. Hareket 

etmeyen güzel bir vücudu nasıl her taraftan yağ tabakaları kaplarsa, 

gazeteler de bir taraftan yiyecek ve içecek ilânları, diğer taraftan metni 

kovan resimlerin istilâsı altında kaldı.  Dünya basınına göz atılınca hükmedilir 

ki, mide ve barsak,  dimağdan çok daha şerefli birer uzuv derecesine 

yükselmiştir. Hattâ iri göbekli insanların etrafımızda çoğaldığına bakılırsa, 

birçoklarının şimdi, dimağlarını kemik mahfazasından çıkarıp karınlarında 

taşıdıklarına hükmetmek lâzım geliyor. Dimağ, haysiyetinden bu kadar 

kaybettikten sonra, hayatî faaliyette insanın filden, karıncadan, leylek veya 

zürafadan hiç bir farkı kalmıyor. 

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

olan felsefe taşını nasıl bulmalı?! 

 

BİR TEŞHİS 

Beş altı seneden beri edebiyatımızın gösterdiği çıplaklık manzarası bütün 

fikir adamlarını düşündürse yeri var.  Okuyup yazmanın halk arasında 

yayılması ve bundan dolayı okuyucu sayısının çoğalması nisbetinde yazı 

hünerine ârız olan bu soysuzlaşmanın anlaşılmaz sebepleri hakkında hayli 

şeyler söylendi. Felce uğrayan maalesef yalnız edebiyatımız değildir. Bu 

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

bahçelerinde yayılmakta ve bütün yapraklan, yer yer soldurup 

kurutmaktadır. Geçen gün Türk Ocağı’nın bayramında bütün iyi niyetlere 

rağmen, yaşlı ve yorgun iki san’atkârın ney ve sazından daha genç ve daha 
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zinde bir şey dinlenilemediğine bakılırsa, musikîde de artık san’atkâr neslinin 

tükenmiş olduğuna hükmetmek lâzım geliyor. 

Gerçi iyimserliği saflık derecesine vardıran bazı kalem sahipleri, hâlâ kısır 

çalı fidanları üzerinde taze güller görmekte ısrar etmektedir. Safdilliğin bu 

derecesi hakkında fikir beyan etmek, ancak tıbbın salâhiyetine girer. 

Bahsi dağıtmadan edebiyata dönelim! On, on beş seneden beri aynı nağmeyi 

geveleyip durduğumuzun açık alâmetlerinden biri, okuyucunun yeni eserlere 

karşı gösterdiği hayretsizlik ve alışkanlıktır. Bu alışkanlık, ancak âdet şekline 

gelmiş bir hassasiyetin uysallığı değil midir? 

Aksülâmeller, hiddetler, kinler ve gayzların durduğu bir fikir âlemi içinde, 

artık yeni hiç bir eserin ortaya çıkmadığında zerre kadar şüphemiz 

olmamalıdır. 

 

Münekkit 

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

işitmediğiniz herhangi bir mesleğe mensup birini, hiç anlamadığınız bir 

işinden dolayı beğenir gibi olunuz. Derhal bütün faziletler sizindir: 

Hayırseversiniz, zekisiniz, sevimlisiniz, terbiyelisiniz; ilminize, irfanınıza hiç 

diyecek yok! Ağzınızdan düşürüverdiğiniz küçük ve müraî bir övmeğe karşılık 

sırtınıza geçirilen tantanalı altın hil’ati bir an içinde kaybetmemek ve yağmur 

altında bir çıplak gülünçlüğüne düşmemek istiyorsanız, sakın sözünüze en 

ufak bir ihtiyat kaydının gölgesini düşürmeyiniz. 

İşte rahat yaşamanın düsturu! Halbuki her fikir otlağından, topal ve yaralı 

bir hayvan gibi, sopa ile, taşla, tekme ile uzaklaştırılan münekkit, hakikatte, 

insan zekâsının en tesirli hizmetkârlarından biridir. Gelecek şafaklara doğru 

yürüyen kafilenin tâ önünde, ümidin bayraklarını dalgalandıran onun 

koludur. 

Büyük üstadım Gourmont şunu der: Bütün canlı yaratıklara nazaran insanın 

üstünlüğünü yapan, istidatlarının çeşitliliğidir.  

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

ayaklarıyla,  Dempsey ve Carpentier’nin yumruklarından daha mükemmel 

çifteler atar; arı, kimyahane fırınlarına ve dolaşık inbiklere hiç muhtaç 

olmaksızın bir Berthelot dehâsıyla balını süzer, örümcek en usta bir 

dokumacı gibi havaî tuzağının görülmez tellerini örer. Fakat o kadar! Halbuki 

bin bir sahaya dağılmış çalışan insan, faaliyetinin eserleri, ister istemez eksik 

ve geçicidir. Hayvan, gayesine varmış duruyor, insan gayesini hâlâ aramakla 

meşguldür. 

Herhangi bir sahada insanı artık daha ileriye gitmekten vazgeçmiş görenler, 

bilmeyerek, onu hayvan seviyesine indirmek isteyenlerdir. Münekkit ise, her 

beşerî marifetin hâlâ geliştirilmeğe muhtaç olduğunu bağırmakla, her sabah, 

insana hayvan olmadığını hatırlatıyor. 
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ÜSTAT 

Bir cemiyette ahlâk ve âdetlerin ne suretle değiştiğini kelimelerin 

istihalesinde görmeli. “Üstat” kelimesinin son senelerde aldığı mâna, bu 

bakımdan, küçük bir tetkike değer! 

Eskiden “üstat”, herkesçe tasdik edilmiş ehliyetlere verilen büyük bir 

pâyenin ismiydi. Üstat, dâhiden bir derece aşağıda idi: Üstat Ekrem, edebî 

mertebede Dâhi-i Âzam’ın arkasından gelirdi. Üstat, ehliyetin son olgunluk 

merhalesini ifade ettiğinden yaş, baş ve sakal mefhumlarını da içine alırdı. 

İhtiyarın saygı gördüğü, sakalın çenede çirkin görünmediği devirlerde, 

“üstat” kelimesinin de utanılacak bir mânası olamazdı. 

Son senelerde, maddî hayat zevkinin istilâ edici bir şekil almasıyla, üstat 

kelimesinin de yavaş yavaş itibardan düştüğü görülür: 

Ak saçlı Anatole France, bu kelime ile kendisine hitap edilmesine hiç 

tahammül edemezdi. Anatole France’ın kâtipliğini uzun seneler yapmış olan 

bir yazarın geçenlerde yayınladığı hâtırat kitabında» “üstat” hitabı 

karşısında, yaşlı ve büyük san'atkârın zarif hiddetini nakleden satırları 

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

içine alan bir garip şaka lâfzıdır. Üstat, okuyup yazmakla vaktini boşuna 

geçirmiş bir aptal ve bir bunağın sıfatı şeklinde mânidar bir tebessümle 

söylenir. 

Bu kelimenin macerası, birçok sosyal kıymetlerin etrafımızda nasıl değiştiğini 

gösterir. 

 

GARDEN BAR’DA KONUŞAN İKİ ADAM 
— Şu ışıklar içinde görünüp kaybolan kadınlara bak! Ne derilerindeki beyazlık 

insan derisi beyazlığı, ne gözlerindeki siyahlık, insan gözü siyahlığı, ne 

dudaklarındaki kızıllık, insan dudağı kızıllığıdır. Tabiatın eserleri hiç de bu 

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

etleri, çipil gözleri, soluk dudakları değişikliğe uğratarak, harap 

uzviyetlerden birer gençlik ve güzellik mucizesi vücuda getirmiş. Kim diyor 

ki kadın şimdi, eskisi gibi, yüzünü sıkı örtüler altında saklamıyor? Ya boya 

örtüleri? Bunların altında hakikî çehreyi hiç görmek kabil mi? Boyalar olmasa 

bilmem kadın ne yapardı? 

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

boyanırdı? 
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GUREBAHÂNE-i LAKLAKAN 

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

dört saatlik hazin, kirli, eğlencesiz bir vapur seyahatinden sonra, ovalar 

içinde iri bir tırtıl ağırlığıyla sürüklenen ufak bir tren beni aynı günün 

akşamında, karanlık bir duvar gibi semalara kadar yükselen Keşiş’in 

eteğindeki yeşil şehre bırakmıştı. 

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

hüküm sürüyordu. Herkes evvelce işitilmemiş eski bir mimar ismini bulmakla 

iftihar ediyor; makaleler ihtiyar mermerlerin mâna ve asaletinden 

bahsediyor; şiirler kemer ve sütunların güzelliğini söylüyordu. Edebiyat 

lisanı duvarcılık ve marangozluk tabirleriyle dolmuştu. Türk medeniyetinin 

ölçüsü münhasıran “mimarî” olmuştu. Mimarî münakaşalarıyla yer yer 

dostluklar kuruluyor, düşmanlıklar vücut buluyordu. Millî şuurun uyandırdığı 

derunî kuvvetler henüz büyük felâketlerin çekiciyle dövülmemiş, bugünkü 

olgunluğuna erişmemişti. Bu kuvvetler havaî fişenkler şeklinde, hayatın 

gecesinde, renkli ateşlerden akıcı nakışlar çizdikten sonra dağılıp gidiyordu. 

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

nakışlar ve çinilere dair tetkiklerde bulunmak, düşünmek, not almak ve 

nihayet mimarînin “tarih” ve estetik” ine dair az çok uydurma yeni bir keşifle 

zengin, gelecek münakaşalar için yerinde toplanmış kuvvetli vesikalarla 

silâhlı olarak İstanbul’a dönmekti. Öyle yaptım. 

Çekirge’de Hüdavendigâr türbesini ziyaret ettim, Türbedarın bana üç yüz 

senelik diye gösterdiği bir Kur’an’ın yazı ve tezhibine takdir ve hayretle 

baktım. Türbenin kudsî ölüsü Sultan’ın ceylân derisinden bir seccade, bir 

zırhlı gömlek ve bir miğferden ibaret savaş mirasına korkuyla ellerimi 

dokundurdum. Muradiye’ye gittim, türbenin rengârenk çini bahçesinde, 

erimiş yakuttan lâle ve karanfillerin havasında uzun müddet oturarak 

düşündüm. 

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

mâbedin içine esrarengiz bir denizaltı aydınlığı veriyordu. O aydınlıkta 

kayyumla karşı karşıya oturarak nakışlar ve oymalar hakkında uzun uzun 

konuştuk. Kayyum, “garip şey” diyordu, bir zamandan beri İstanbul’dan 

gelenler hep bana sorduğunuz sualleri soruyor? Yabancıların ziyaret ettiği 

camilerdeki sarıklı hademelerin çoğu gibi bu hoca da zeki, geveze ve 

safvetsizdi. Bana camiin Vefik Paşa zamanında De Parville isminde bir 

Fransız mimarın nezareti altında gömülü olduğu topraklardan çıkarılıp tamir 

ettiği zaman çalınmış olan çinilerinden bahsetti. Ve bu iş hakkında daha fazla 

tafsilât almak istiyorsam Bursa’da elli altmış seneden beri yerleşen Türk 

dostu ve Türklere has san’at meraklısı Greguvar Bay ismindeki zatla 

görüşmemi tavsiye etti. Bu ismi ilk defa işitmiyordum, birçok Fransız yazar 

ve edibinin Doğu’ya dair yazılarında bu isim, güller ve çiniler arasında 

yaşamak ve ölmek için Bursa’da inzivayı seçmiş garip bir san’at delisinin adı 
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olarak geçiyordu. Ziyaret için müsaade istemek üzere kendisine yazdığım 

mektuba aynı gün cevap aldım. 

Ertesi günü öğleden sonra Sedbaşı’ndaki evinde beni bekleyecekti. 

Bay, beni bahçesinde, çınar ve dut ağaçlarının gölgesinde kabul etti. 

Sigaralar yaktık, kahveler içtik. Biraz sonra gümüş bir tepsi içinde “ahududu” 

şerbeti getirdiler. Işıkta parıl parıl yanan billûr kadehlerdeki buzlu, güzel 

kokulu al içki ile boğazlarımızı serinlettik ve sırma işlemeli ipek peşkirlerle 

dudaklarımızı kuruttuk. Biz konuşurken ikide bir, bahçenin bülbül sesleri ve 

serçe cıvıltılarıyla dolu yeşil derinliklerinden, elinde taze dut dolu bir tabakla 

başı örtülü bir genç hanım veya kırmızı şalvarlı bir kız çocuğu çıkıyordu. 

Madam Bay her birine hâlis Türkçeyle “güle güle... ne zaman isterseniz yine 

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

Mösyö Greguvar Bay’a, birçok yazar ve şâirlerin kitaplarında tarifini okumuş 

olduğum, tarih ve edebiyata geçen köşkünü görmek ve kendisini tanımak 

için geldiğimi söyledim. Zavallı adam memnun oldu. Greguvar Bay’m “deha” 

dan mahrum bir nevi Pierre Loti olduğunu iki üç söz teatisinden sonra 

anlamıştım. Yegâne eseri evi idi. Zevkinin merakı tahrik edecek bir çekiciliği 

olduğunu öğrenmekten derin bir haz alıyordu. 

Evvelâ köşkü gezdirdi. Bu köşkte Muradiye’nin çinilerini taklit suretiyle 

Kütahya’da yaptırılmış renkli bir duvar parçasından başka dikkate değer bir 

şey görmedim.  Zaten Greguvar Bay köşküne fazla kıymet vermiyordu. 

Hayatının şaheseri bahçenin terk edilmiş bir köşesindeki “Gurebahâne-i 

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

bana sonra anlattı. Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasında uzun uzun 

durup konuşarak dolaştık. Her bir adımda ev sahibi bahçesinin ayrı bir 

hususiyeti hakkında tafsilât veriyordu: 

— Bahçeyi bakımsız buldunuz değil mi; bahçenin bu terk edilmiş ve perişan 

halini kendim istedim. Sarmaşıkların, örümcek ağları şeklinde, biri, birine 

geçip bütün ağaçları kaplaması için senelerce bekledim.  Bu ağaçlara insan 

başları manzarasını vermek, dallara bu azgın gelişmeyi aldırmak, hâsılı 

bahçeye serbest bir orman manzarası verdirmek için bilseniz ne kadar 

çalıştım. Türk san’atının muhabbeti bana “tabiat” muhabbetini öğretmiştir. 

Tabiatı kayda tâbi görmek bana şimdi eza veriyor. Bir bahçe için bir ormana 

benzemekten daha fazla bir güzellik tasavvuru kabil midir?  Şimdi Le Nötre 

usulü fransız bahçeciliği bana bir çirkinlik ve bir mânasızlık gibi 

görünmektedir. 

Sonra, bana bahçesindeki ağaçların ayrı ayrı seçilmesinin hikmetini anlattı: 

— Belki dikkat ettiniz. Etrafınızdaki ağaçlar ekseriyetle söğüt ve selvidir.  

Bahçemin ölüm ve ahiret kokusu dağıtabilmesi için bu cins ağaçlan tercih -

ettim. Etraftan burnunuza gelen bu mezarlık kokusu işte bu yapraklardan 

dağılıyor Mezarlığı hiç bir millet sizin anladığınız güzel tarzda 

anlayamamıştır.  Frenk Mezarlığı ölümün tatlı ve haşin güzelliğini bozar. 
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Orada, sanki taşları daha dik ve köşeli yapan buzlu bir hava dolaşır, sanılır 

ki her ölü süslü ve sağlam mezarının kapısı arkasında, kendini beğenmişçe 

bir hırsla saklanmış rahatsız edici ziyaretçiye saldırmağa hazırlanmış 

bekliyor. Hıristiyan mezarlığının ağır sükûtunda hissedilen âdeta 

düşmanlıktır. Halbuki sizin mezarlıklarınızın havasında her türlü maddî 

endişelerin gerginliğinden kurtulmuş bir gülümseme dolaşır. Müslüman 

mezarlığında insan her ölü için durup ağlamak ister, o kadar her ölü munis 

ve cana yakındır. Mezarlıklarınızı şehirlerin ortasında kurmakta da haklısınız. 

Bunlar öyle bahçelerdir ki ağaçlarının yetiştirdiği meyveler, yaşayanların 

tatması lâzım gelen his ve fikir meyveleridir. Bahçeme mezarlık kokusunu 

neşredecek ağaçlar dikmekle baharını hazanla yumuşatmak ve ona her 

mevsim için “fikir” in acı lezzetini vermek istedim. 

Bahçenin ötesine berisine dağılan, tepesi sivri, altı geniş, kısa çamlardan 

birinin önünde durup anlattı: 

—  Bu çamları sebepsiz bahçeme dikmedim. Türkçe ismini maalesef 

bilmediğim bu ağacı dönen mevlevîye benzettiğim için severim. Bakınız bu 

çam, dönüş havasında açılmış bir mevlevî tennuresini andırmıyor mu? Bu 

çamlara baktıkça sanıyorum ki bahçem büyük bir semahanedir ve içinde 

nebatî mevlevîler yer yer, kendinden geçmiş, bülbüllerin ahengiyle dönüyor. 

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

gelmiştik. Mösyö Greguvar Bay: 

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

halini almış kendi hayâlimdir. Bu harap üç oda ile onları çeviren bu bahçe 

köşesinde ömrümün bu son günleri sükûn ve tahayyül içinde geçiyor. Fırsat 

buldukça buraya sığınırım. Zevcem bile bana burada refakat etmez. Bu 

inziva, yerinde arkadaşlarım yalnız sakat ve ihtiyar bir iki leylektir. Bilmem 

Bursa’yı gezerken gördünüz mü? 

Haffaflar çarşısının ortasında bir meydan var. Bu meydan sakat bazı 

hayvanların darülacezesidir. Kanadı veya bacağı kırık leylekler, bunamış 

kargalar, kör veya sağır baykuşlar burada halkın sadakasıyla geçindirilir.  

Haffaf esnafın aylıkla tuttuğu belki yüz yaşında, baktığı sakat leylekler kadar 

âciz bir ihtiyar, sadaka parasıyla her gün işkembe alır, temizler, parçalar ve 

insan merhametine sığman bu zavallı kuşlara dağıtır. Haffaflar çarşısındaki 

leyleklerin bir iki tanesini buraya aldım, ben de but ihtiyar kuşlardan farklı 

mıyım? Bu köşe onlar ve benim için bir gurebahânedir. Son günlerimizi 

burada birlikte yaşayıp bitireceğiz. Onun için pavyona “Gurebahâne-i 

laklakan” ismini verdim. 

Gerçekten kanatları kırık bir leylek, beyaz elbiseler giyinmiş bir hasta gibi 

uzakta, ağaçlarım arasında melül melül dolaşıyor ve iki de bir, dallar ve 

yapraklar arasında görünen mavi ve serbest sema parçalarına kırmızı 

yuvarlak gözleriyle durup bakıyordu. 
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Pavyonun üç basamaklı tahta merdiveninden çıkarak birinci odaya girdik. 

Girdiğimiz oda “Sadi” odası idi. İçindekiler itibariyle Türklere has eşya, satan 

antikacı mağazalarından hiç farklı olmayan. bu küçük odanın dört duvarı, 

yerden tavana kadar çinilerle kaplı idi.  Sâdi’nin bir İngiliz tarafından 

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

yazılmış, kapıya kargı gelen duvarı boydan boya kaplıyordu. Çininin diğer 

nakışları girift güller, yapraklar ve bülbüller idi. Bu oda âdeta cansız ufak bir 

gülistandı. Ona kokularını, seslerini, gölgelerini dışarıdaki bahçe 

gönderiyordu. 

Greguvar Bay hararetle anlatıyordu: 

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

Hâfız’a (Maalesef ismi hatırımda kalmadı) yazdırdım. Bu adam Türk hat ve 

tezhibinin Bursa’da son üstadıdır. Çarşıda küçük bir dükkânda, son 

şaheserlerini, artık güzelliği anlamayan bir neslin kayıtsızlığı içinde meydana 

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

teselli ediniz. 

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

birincisi gibi çini kaplıydı. Greguvar Bay odaya neden “Gül ve Bülbül” ismini 

verdiğini anlattı: 

— On on beş sene evvel beni ziyarete gelen bir Avrupalı ile Doğu dillerinin 

zenginliği hakkında bir münakaşamız olmuştu. Bu adama demiştim ki yalnız 

“gül” kelimesinin iştikak ve birleşmesinden yüzlerce sıfat, yüzlerce isim 

vardır, iddiamı ispat için bu odanın duvarlarına “gül” kelimesiyle terkip edilen 

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

Bu isimler nefis bir sülüsle, ufak renkli daireler içine yazılmış ve çininin çeşitli 

nakışları içine dağıtılmış idi. “Gül ve Bülbül” odası da “Sâdi” odası gibi eski 

Türk san’atkârlarının el işleriyle, mercanı ve fildişi saplı bağa kaşıklar, oklar, 

leğen ve ibrikler, gümüş aynalar, mangallar, nargileler, halı parçaları, 

çevreler, kitap ciltleri ve buna benzer eşya ile dolu idi. 

Greguvar Bay her parçayı itina ile eline alıyor, aydınlığa tutuyor ve her 

noktası hakkında estetik ve tarihî birçok tafsilât veriyordu. Her odanın 

ziyareti bir saat sürmüştü. Üçüncü ve sonuncu odaya geçtik. Bu oda “Vefik 

Paşa” odası idi. 

—  Merhum Vefik Paşa dostumdu. Bursa’yı hatıralarıyla doldurmuştur. Onun 

için Türk san’atını ve Bursa’yı sevenler için bu vezirin hâtırası azizdir. Güneşe 

kavuşturduğu Yeşil Cami onun bu şehre bir hediyesidir. Tamirden evvel Yeşil 

Cami bir harabe, bir süprüntülük idi. içerisi toprakla, molozla dolu ve kubbesi 

birçok yerlerinden çatlamış, yıkılmak üzere idi. Tamiri bir müşkül mes’ele 

idi. Vefik Paşa bu iş için Fransa’dan meşhur mimar De Parville’i Bursa’ya 

çağırdı. De Parville camiin içini temizletmekle işe başladı. Camiin yeşil çini 

hazinesi işte bu ameliyeden sonra hayran gözlerimize kendisini gösterdi. 

Sonra kubbesi demir çemberlerle tutturulup çatlaklara çimento dökülerek 
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kubbe sağlamlaştırıldı. Pek eski bir âbide olan Yeşil Cami’in bu yenilik hâli 

işte bu tamirden ileri geliyor. De Parville Yeşil Cami’in tamiri dolayısıyla 

tetkik ettiği Türk mimarîsi hakkında kıymetli bir eser yazmıştır. Bu eserin 

nüshaları pek nâdirdir. Bana hediye ettiği nüshayı köşkte, eski bir Türk cildi 

içinde saklıyorum. Zannederim ki İstanbul’da Arkeoloji müzesi 

kütüphanesinde bu kitabın bir nüshası daha var. Bu odanın tavanını eski bir 

Türk konağının harabesinden satın aldım ve dağıtmadan olduğu gibi 

yerinden söküp buraya taşımak, buradaki yerine yerleştirmek için bilseniz 

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

geçen bunca asırlara rağmen hâlâ renkleri, altınları ve oymaları bozulmayan 

bu tavan tek başına bir medeniyet ispatı değil mi? 

Bütün bu eşya ve mimarî etrafındaki gezintiden ve duruşlardan Vefik Paşa 

odasına gelince ziyaretçinin nasıl yorulacağını tahmin etmiş gibi, Greguvar 

Bay, bahçeye ve uzakta Nilüfer ovasına bakan Türk işi demir parmaklıklı 

pencerelerin önüne yumuşak ve derin sedirler koydurmuştu. Kendimi bu 

sedirlerden birine atarak bir müddet dışarıdan gelen yaprak hışırtılarını ve 

dereden akan su şarıltısını gözümü kapayarak dinledim. Greguvar Bay’m 

Türk san’atını sevişi ve anlayışı birçok yabancılarınki gibi hoşuma gitmemişti. 

Fikrimi açıkça söyledim: 

—  Mösyö Bay, bilmiyorum niçin, siz yabancıların Türk ve umumiyetle Doğu 

san’atını takdir edişinizde izzetinefsi yaralayan bir şey var. Görmekten 

geldiğimiz “Gül ve Bülbül” odasında iken bana eski bir leğen kapağını 

göstermiştiniz ve bakır levha üzerinde ufak deliklerden yapılmış nakışlara 

karşı, ifratı bile aşan bir hayretle, şaşmış görünmüştünüz; fazla beğenmiş 

olmaktan ziyade fazla şaşmış... Eserlerimize karşı hayretiniz -bize öyle 

geliyor ki— zekâlarımızı hakir görmenizden ileri geliyor. Biz hayret verici 

değil fakat hayrete değer derecede güzel şevler yaptık. Üç dört bin sene 

evvel ehram yapılmış, Lüksor tapınağının sütunları dikilmiş ve bütün bunlar, 

bizim gibi iki kollu, iki bacaklı, fakat tecrübe ve ilimce bizden sonsuz 

derecede aşağı olması lâzım gelen insanlar tarafından yapılmış iken, bugün 

veyahut üç yüz sene evvel, bakır bir levhayı süslü bir dantelâ haline koymuş 

olmakla bir insan için acaba hayrete değer ne olabilir? Mucizeler vasıtaların 

iptidaî olduğu devirlerde olurdu. Bugün ise insan için uçmak bile mucize 

değil! Şu kadar bin kiloluk bir ağırlığı, eskiden kervanların on günde kat 

edemediği mesafelere, bir saniyede fırlatmakta bile artık bir fevkalâdelik 

yok. Belki kunduzun dişleriyle ağaç rendelemesi hayret vericidir, fakat 

insanların bir bakır levhayı oyması hiç öyle değil! 

Muhatabım biraz düşündükten sonra, samimiyetinden şüphelendiğim tatlı 

bir eda ile, itirazlarıma cevap verdi: 

—  Hayret etmemek için sebep olarak saydıklarınız bizi aksine hayret etmeğe 

sevk ediyor. Zamanımızda her işini makineye bırakan insan eli, artık kendi 

ustalığıyla güzelliği yaratmakta acz gösteriyor. İnsan eseri olan makine, 

insan elini âdileştirmiştir. Eski ellerin güzel eserlerini gördükçe bugünkü 
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soysuzlaşmış insan elinin vaktiyle nelere kadir olmuş olduğunu düşünüp 

şaşmamak mümkün değildir. Eski Mısır, Babil, Keldan, Yunan ve Fenike 

eserleri, eski Arap ve İran eserleri bizi bugün hep bu düşünceyle hayret 

ettiriyor. Hayretimiz bugünkü insan elinin aczinden ileri gelir. Bunun içindir 

ki dev gibi makinelerle kolayca açıldığını bildiğimiz Panama kanalına karşı 

hiç bir alâka duymayan hayâlimiz iki yüz sene evvel, Bursa’da, Konya’da, 

İzmir’de bir genç kız elinin işlediği ipek çevrenin iptidaî sırma nakışları 

önünde zevkle heyecan ve hayrete düşüyor. 

Bu bahis üzerinde bir iki fikir daha teati ettikten sonra Vefik Paşa odasından 

çıktık. Artık akşam olmuştu. Dışarıda, bahçeye bakan, üstü örtülü bir 

teresada küçük bir iskemle üzerinde, eski zaman işi büyük bir sini 

duruyordu. Sininin üstünde, çepçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında 

birer küçük minder dizilmişti. Yapraklar içinde kaybolan mermer bir levha 

üzerinde, Pierre Loti’nin bu sofrada Yeşil Cami imamlarıyla iftar ettiği 

akşamın tarihi kazılmıştı. Madam Bay bize çayı “Gurebahâne-i laklakan” 

civarında, her tarafı gül yaprakları içinde kalan bir kameriye altında 

hazırlatmıştı. Eski saz sandalyelere uzandık, nefis bir Çin çayından yudumlar 

içerek etrafta koyulaşan akşam lâcivertliğine ve bir köşesinde ince bir hilâlin 

belirdiği yeşil semaya daldık ve sustuk. Uzaktan su ve ezan sesleri geliyor, 

hava akşam dumanlarının ailevî kokularıyla doluyordu. Yarasalar bize 

dokunacak kadar yakın geçiyordu. Uhrevî ve sert kokularını daha kuvvetle 

yaymağa başlayan bahçenin her tarafında şimdi yeşil mevlevîler daha 

vecdle, daha rahatla dönüyordu... 

Bursa’dan ayrıldıktan sonra Greguvar Bay’dan bir daha bahsedildiğini 

işitmedim. Bursa’da öldüğünü pek çok sonra öğrendim. 

 

MİZAH 

Bundan üç dört sene evvel meşhur karikatürcü Forain’in Fransız 

Akademisine aza seçilişi bütün dünyayı hayret içinde bırakmıştı. Zira Forain 

büyük kudretine rağmen bir “güldürücü” idi ve bu itibarla ilim ve edebiyatı 

barındıran vakur binanın çatısı altında yeri olmamak lâzım geliyordu.  

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

diğerlerini güldürmekten ibaret olan adam halk tarafından yalnız hor 

görülmeye hedeftir.  Bu umumî telâkki tesiri iledir ki mizah: Yazıda 

edebiyatın, resimde san’atın ve sahnede tiyatronun en şerefsiz ve en aşağı 

yeri addedilir. Halk lehçesi “Güldürücü” nün sosyal mevkiini dikkate almıştır; 

her dilde ona verilen isimler paskal, maskara, soytarı gibi lâfızların eşidir. Bu 

gibi kelimelerin, hiç bir dilde saygı ve teveccühü ifade etmediklerini ayrıca 

söylemeye lüzum var mı? Hayvan çehresinde “gülüş” ü tecelli ettirecek uzvî 

tertibatın kıtlığından mı, yoksa hayvan ruhunun neş’eye kabiliyetsizliğinden 

mi nedir, herkesin bildiği felsefe ve mantıkta gülmek kabiliyeti, başlı başına, 

insanın üstün bir vasfı ve zekâsının bir işareti addedilir. 
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Bir mizah yazarı, bana bir gün, hoş görmediğim bir tarzda taarruz etmek 

istemişti. Tecavüzden, neş’esiz bir dakikamda haberdar olduğum için cevap 

vermeyi zarurî addetmiştim. Bana verdiği cevapta: “Be hey hayvan! Ne 

kızıyorsun? Gülmenin insanın, şanından olduğunu bilmez misin?” demişti. 

Şimdi, burada söyleyeyim ki gülmek hassasının yalnız insana mahsus 

olduğuna ben hiç kani değilim. 

Diğer hayvanların gülemeyeceklerini biz nasıl, kendiliğimizden bilebilir ve 

nasıl düşünmeden iddia edebiliriz? Sopa altında merkebin neş’eye hali mi: 

var? Otlamaktan ve uzun barsaklarını doldurmaktan koyun ve keçinin 

gülmeye vakti mi var? Her köşede ve her delikte çelikten korkunç dişlerini 

şimşek sür’atiyle kilitlemeye hazır binlerce ustalıklı tuzağın tehlikeli çemberi 

içinde yiyecek ufak bir gıda kırıntısını aramakla meşgul, aç ve perişan farenin 

gülmeyi hatırına getirmesi için cidden çıldırmış olması lâzım gelmez mi? 

Fakat “gülüş” istediği kadar insanın bir üstün vasfı mahiyetinde olsun, halk 

nazarında gülüş hiçbir zaman gözyaşının vekar ve asaletine sahip değildir. 

Manakyan ayarında bir dram san’atkârının ismine dün ciddiyet izafe etmekte 

hiç kimse tuhaflık bulamazken, zamanımızın iki hâlis üstadı olan Nâşit ve 

Dümbüllü İsmail Efendilerin adlarını gülmeden söylemek her halde, ciddî bir 

toplantıda insanı derhal dışarı attırmaya yetecek bir hatadır. Sanki güldüren 

adam karşısındakine neş’eyi verirken aynı zamanda kendine karşı 

saygısızlığı da telkin etmiş oluyor. 

 

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

kendine gülmez; güldüren, diğerinin aczi, kusuru ve dalgınlığıdır ve gülen, 

kendinden fazla memnun olan gururumuzdur. Fikir yaratmakta veya 

düşman gözetlemekte veyahut sonsuz suya veya gökyüzüne bakıp 

düşünmekte olan adam gülmez, “aşk” ın çehresi “hüzün” ün çehresi gibi 

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

üzerinde çizdiği hatta kadar ileri gidebilir, zira ondan sonra etin kabalığı ve 

karışıklığı başlar. Gülen bir adamın çehresinde gerilen dudakların açık 

bıraktığı iki çıplak diş sırası, hayvan sırıtmasını andırmaktan uzak olmadığı 

kadar gülmeyen bir insan ve bilhassa gülmeyen bir kadın çehresi, ilâhî bir 

çehre olmaya yakındır. 

“Mizah” ın diğer san’atlar arasındaki bu hakîr ve alçak vaziyetine rağmen, 

Forain’i ilk karikatürcü olarak Akademi âzalığına seçtiren sebep neydi? 

Sebep şu idi ki Forain’in çizgisi, alelâde bir soytarı şakşağı değil, Moliere’in 

kalemi ve Nasreddin Hoca'nın nüktesi gibi fenaların sırtında bir kırbaçtı. 

Forain’in gülünç yaptığı, çirkinleştirdiği ve halkın istihzasına fırlattığı şey, 

malûm uzvî ârızalar, bönlük ve alıklık değil, zararlı zekâların kaynağından 

doğmuş insan kusurları ve cemiyet bozukluklarıdır.  Kahkahası, semavî bir 

gazabın akisleri gibi, yalnız zâlimlerin yüzünü sarartır. Sırf mazlumlara, 

mağlûplara ve düşkünlere karşı derin merhameti sevkiyledir ki, mes’ut 
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olanların boğazına salardı. Forain’in karikatürü şefkat ve merhametin tesirli 

bir telkin vasıtası idi. 

Bir tarih dönemecinin fırtına ve rüzgârları ortasında yıkılmış köhne bir 

dünyaya karşılık meydana getirilecek yeni âlemin bir an evvel gök ve havaya 

doğru yükselebilmesi için, en hakir kuvvetlerin bile harekete gelmeye 

mecbur olduğu şu dakikada, ahmağa iğrenç bir neş’e, cinslere karşılıklı 

ürpermeler teminiyle meşgul; kudretin tokadından korkan, yalnız acz ve 

zaafa saldıran kendinden zayıflara gücü yeten mizahımız için Forain’in o 

merhametle titreyen kalemi ne feyizli bir tefekkür ve vicdan muhasebesi 

konusu olabilirdi 

 

   Frankfurt Seyahatnamesi 

HARİKULADE 

MUKADDİME 

İnsan, hayatının tatsızlığından ve etrafında görüp bıktığı şeylerin o yorucu 

alelâdeliğinden bir müddet kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar. Bu 

bakımdan seyahat “Harikulâdelikler avı” demektir. 

Keskin akıllılar “Harikulâde” nin zamanımızda artık bir mânası kalmadığım 

söyleyebilirler. Harikulâde hiç bir zaman hakikat sahasında var olmamıştır ki 

bundan böyle olsun. Başka bir münasebetle de söylediğim gibi, sırf kendi 

zihnimizin bir çalışma mahsulü olan ve sinema gibi bir kaynaktan dışarıya, 

vuran “harikulâde”, birkaç alelâdenin birleşmesinden meydana gelir. Öküz 

alelâdedir, ağaç aleladedir vakta ki öküz ağaca çıkar, harikulâde vücuda 

gelir. Eski milletler, dinleri için lâzım olan tanrıları hep bu düstur ile yaptılar. 

Yunanlılar, insan bedenini beygir vücuduyla birleştirerek Centaure denilen 

mitolojik yaratığı, Asurlular, insan başını öküz vücudunu ve kartal kanadım 

hep bir yere getirerek büyük mabudlarını yarattılar. 

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

bir şâir olan seyyah yabancı âlemler içinde kendisine ârız olan cahillik 

sayesinde etrafını daima uydurucu bir gözün hayretleriyle görecektir. Evliyâ 

Çelebi’nin eski Türkiye’si, Comte de Gobineu’nun Afganistan’ı ve İran’ı, 

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

yoktan yaratıp görebileceği birer harikulade hayâldir. 

İşte şâir ve seyyahın bu akrabalığı yüzündendir ki seyahat yazısı, hiç bir dil 

hünerine muhtaç olmaksızın, bir şiir kitabının kardeşidir. Seyahatname 

okumanın tadını öteden beri bilirim. Bütün çocukluğum onları okumakla 

geçti. Kış geceleri dışarıda rüzgâr ulurken, bir gaz lâmbasının ışığını göz 

bebeklerimde, iki altın nokta gibi taşıyarak zengin bir ateş karşısında, rahat 

bir koltukta okuduğum o Afrika ve Amerika seyahatnamelerinin masum ve 

namuslu üslûbundan aldığım tadı bana pek az edebiyat eseri verebilmişti. 
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Bu edebiyatın rengini ve lezzetini pekiyi bildiğim için dıştan çok içten 

bahseden bu renksiz ve vak’asız küçük kitabıma “Seyahatname” ismini 

vermekle okuyucuyu aldatmış olmaktan korkuyorum. 

 

İÇ SIKINTISI 

Sekiz saattir trendeyim. 

Tren boş ve neş’esiz. 

İçim sıkılıyor. 

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

bir şey yok. Beş dakikada bir pencere değiştiriyorum: Aynı ağaçlar, aynı 

yollar, aynı dereler, uzun bir baş ağrısı gibi yolun iki tarafında tekrarlanıp 

duruyor. 

Rabbim! Şu manzara dedikleri ne sıkıcı bir şeymiş! 

Elimde büyük bir şâirin harikulâde kitabı var. Trenin anlatılmaz can sıkıntısını 

gidermek için kitabın büyülü nesrini mi okumalı, yoksa şu pencerelerin 

dışında bin bir renkle kaynaşan fakat bir türlü değişmesini bilmeyen hayatın 

dümdüz şeridini mi seyretmekte devam etmeli? 

İşte halledilecek küçük bir mes’ele: 

Gerçi hayat, kitaba sığmayacak kadar geniştir; fakat tekrarlarla doludur. 

Kitap, tabiatta en büyük olan şeyin yani insanın en güzel balını taşımak 

itibariyle tabiatın genişliğine sahip olmağa muhtaç olmaksızın ona üstündür. 

Tabiatta insanın en büyük şey olduğuna şüphe etmemeli. Zira en karanlık 

bir Afrika’nın en kuzgunî vahşisi bile, en akıllı bir fil, en tedbirli bir karınca 

ve en çok gelişmiş bir baobap ağacına zekâca bir milyon kere üstündür. 

İnsan zekâsı, tabiatın içinde değil, tabiatın yanında, ayrı bir kuvvettir. Tabiatı 

beğenmediği için, değil midir ki insan zekâsı, şiiri, mimarîyi, musikîyi, dansı 

ve onların yanında, büyük küçük şu bir sürü hayat san’atlarını yaratmıştır? 

Hayatımıza tat veren zevklerin hakikî yaratıcısı olan insan zekâsının saf bir 

eseri olduğu için kitap, tabiattan büsbütün ayrı, ondan daha lezzetli ve ondan 

daha dinlendiricidir. 

Kitabımı okuyorum. 

 

FAUST’UN MÜREKKEP LEKELERİ 

Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır: 

- Eski şehri gezdin mi? 

- Rothschild’lerin evine gittin mi? 

- Goethe’nin evini gezdin mi? 
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Frankfurt şehri meşhur zengin Rothschild’in ve şâir Goethe’nin vatanı 

olmakla iftihar eder. Vardığımın ilk günü Goethe’nin evine koştum. 

Romanyalı hasta arkadaşımla beraber. 

Gün pazardı. Eski bir İstanbul sokağını andıran gürültüsüz, tenha, teiniz, loş 

bir sokakta eski bir İstanbul konağının tokmaklı kapısı önünde durduk ve bir 

elektrik zilinin düğmesine dokunduk. Goethe ne kadar büyük bir şâir olursa 

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

taze sarı çiçeklerle dolduran bu neş’eli ve güneşli sonbahar sabahında loş bir 

sokaktaki loş evinde kendine kâfi bir müşteri kalabalığı bulabileceğin pek de 

ummuyordum. Şahlanan maddiyatın ruhunu yok etmesi gerekiyorsa, artık 

harikulâde fennî keşifleri sayılamayacak bir hale gelen, gökte koca Zeppelin’i 

uçurup kuşları eski bir makine gülünçlüğüne düşüren, Atlantik’te Bremen 

vapurunu işitilmemiş bir hızla kaydıran, hava azotundan “sun’î gübre”, 

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

golf pantolonlu kimya savaşı hazırlayıcıları genç “Herr Doktorlar” vatanında 

eski bir şâirden başka bir şey olmayan Goethe’yi ölümünden yüz sene sonra 

ziyaret edecek iki kişi bile bulunamaz diye düşünüyordum. Meğer 

aldanmışım. Bir mezara inecekmişim gibi soğuk bir ürperme ile açılan 

kapıdan içeriye girince hayretten dona kaldım. Burada ruhun aydınlığı bir 

şafak ışığı gibi yüzümüze vurdu. Evin içi talebe yaşında çocuklardan, 

kızlardan, şık kadın ve erkeklerden, yaşlı efendilerden meydana gelmiş 

gayet temiz ve heyecanlı, büyük bir kalabalıkla dolu idi. Bunların hepsi de 

Alman’dı, yani bizim gibi merakın oraya çektiği seyyah ve yabancı cinsinde 

boş kayıtsız bir gölge yığını değil. 

Frankfurt’un zengin iki üç ailesinden birine mensup olan Goethe’nin konağı 

kuyulu idi. O zamanlar kuyusu olmak bir aile için mühim bir imtiyazdı. Ancak 

Rothschild’lerin, Goethe’lerin kuyusu vardı. Halk için sokakta çeşmeler 

akardı. Mutfakta Goethe ailesinin muhteşem kuyusuna saygıyla baktık. 

Mutfağın duvarları üzerinde dizili duran elli altmış tatlı ve pasta kabı 

Goethe’nin annesinin ne sıcak bir ev kadını olduğunu gösteriyordu. Ev, 

olduğu gibi muhafaza edilmişti. Bütün pencereler eskisi gibi çiçekli ve tül 

perdeliydi. Şâirin hâtırası bu evin her tarafında nefes alıyordu. Yüz sene 

evvel içinde can verdiği oda, memleketin her tarafından yeni gönderilmiş 

çelenk yığınlarıyla dolu idi. Sanki şâirin cesedi henüz kaldırılmamıştı ve 

havada esen şan ve şerefinin kokusu o sabah açmış iri bir kırmızı gülün 

kokusu gibi taze ve kuvvetliydi. 

Nihayet şâirin çalışma odasına vardık. Kafileye kılavuzluk eden memur, üstü 

baştanbaşa mürekkep lekeleriyle kaplı eski bir yazı masası önüne gelip de 

“Goethe Faust’u bu masa üzerinde yazdı. Bu lekeler Faust’un lekeleridir!” 

dediği zaman kalabalığın son dereceye varan merakı ve heyecanı, ışık 

halinde gözlerden taştı. Herkes o mukaddes gölgeleri yalandan görmek için, 

medenî nezaketi unutarak masaya yaklaşmak üzere kendine bir yol açmağa 

çalışıyordu. Bu hayran gözlerde lekeler, mürekkep lekeleri değil, fakat bir 

ebedî lâcivert semada, nâmütenahî yıldız serpintileri idi. 
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BEŞ ALMAN'IN KEYFİ İÇİN 

Gürültüsüz, kibar bir mahalle. Güzel bir kapı. Gişeden biletlerimizi alarak 

büyük şehir bahçesine giriyoruz. Soluk inci renginde, titrek bir aralık sabahı. 

Bütün sıcak yaz günlerinde kuşlara ve böceklere yuva olan yapraklar, şimdi 

güzel mevsimin sırları ile birlikte yerlere dökülmüş, yığın yığın, ayaklar 

altında çıtırdıyor: 

— Bu kadar çok yaprağı Almanlar mümkün değil hiçe feda edemez. Acaba 

bu kuru yapraklardan bunlar ne yaparlar? 

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

Solumuzda, derinlikleri lâcivert sislere boğulmuş bütün ağaçları mektep 

çocukları gibi bakımlı ve düzenli uçsuz bucaksız bir park. Manzaranın 

ıslaklığında, yer yer yosunlu heykellerin hüznü. Büyük ağaçlardan sarkan 

yapraksız dalların karmakarışıklığı altında, suları kuş tüyleri ve kuru yaprak 

taşıyan titrek bir göl. Gölün kıyılarında düşünen dargın bakışlı beyaz kuğular. 

Hâsılı büyük bir cennet iskeleti! 

Soğuk bahçede fazla dolaşamadık. Geniş mermer merdivenlerden çıkarak 

meşhur Pelmer Garden limonluğunun ılıklığına girdik. 

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

Hint ilâhları burada gülümsüyordu. Gizli kalorifer borularının hesaplı 

hararetiyle ısınan bu cam binanın havası bütün Asya ve Afrika iklimlerinin 

bunaltıcı elektrikleriyle yüklü idi. Yerler yemyeşil ve ıslak bir çemenle örtülü. 

Kütük diplerini, Ekvator’un yılanları andıran biçim biçim sarmaşıkları sarmış, 

gizli kaynaklardan gizli havuzlara damlayan sular, kırılan ince billûrlar gibi 

sessizlikte şakırdıyor. Daldan dala konan küçük bir kuşun uçuş sesi! 

Cins cins hurma ağaçları yerden sekiz on metre havaya yükselerek gergin 

yeşil pençeleri andıran veyahut bir kirpi dikeni hissini veren sert yapraklarını 

cam kubbeye değdiriyorlardı. Bütün iklimler burada: Japon hurması, Cava 

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

bir gün gelecek ki Asya ormanlarındaki baş döndürücü boylarını alacaklardır. 

Onun için cam kubbe, kütüklerin yetişip büyümesini takip edebilmek üzere 

hareket edebilir şekilde yapılmıştır. Etrafa hâkim ılık ve yeşil sessizlik içinde 

birtakım takırtı sesleri geliyor: Bu gizli gizü boy atan kütüklerin gerilmesidir. 

Bulutlu bir kuzey seması altına getirilen bu yeşil ve sıcak Ekvator manzarası 

karşısında bir kanepeye dizilen beş ihtiyar Alman, bastonlarına dayanmış, 

kâh tepedeki yapraklara, kâh kütüklere bakıyor, kâh su şakırtısını ve kanat 

gürültüsünü dinliyor ve mes’ut bir sükûn içinde kendi kendilerine 

gülümsüyorlardı 

- Bu pahalı bahçenin keyfini sürmek için bu bunaklardan başka adamınız yok 

mu? 
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- Alman Belediyesinin zahmetini mükâfatlandırmak için bu beş bunağın 

memnuniyeti çoktur bile ! Her Alman, ihtiyarlığın ve çöküklüğün son haddine 

kadar gene bir Almandır ve onun saadetini yapmak bütün Almanya için bir 

mukaddes vazifedir. Bir Almanın kıymeti yoksa beş Almanın, on Almanın, 

yüz Almanın ve altmış milyon Almanın neden kıymeti olsun? 

 

PROFESÖR ARİSTOKRASİ 

Birçok günler, akşam altıya doğru hastahanenin büyük kapısı önündeki 

meydanlık hususi otomobillerle dolardı.  Sahiplerini saatlerce sessiz 

bekleyen bu yüksek markalı arabalar - işsiz, parasız, durgun ve fakir 

Frankfurt’ta — kimlerin olabilirdi?  Büyük fabrikatörlerin, bankerlerin veya 

banka direktörlerinin olamazdı, zira bu cins kimselerin bir hastahane veya 

tıp fakültesinde, böyle saatlerce ikide bir toplanmaları için hiç bir makul 

sebep bulunamazdı. O halde kimlerin? 

Main nehrinin çıplak bir sahilinde ıslak kış çemenlerine basarak dolaşıyoruz. 

Çamurlu nehir suları, güneşin son aydınlıklarıyla tazeleşmiş, ayaklarımızın 

altında yana yana akıyor. Pembe gökte kubbeler, kuleler, oklar üstünde 

karga alayları uçuşup bağrışıyor. Romantik Almanya akşamı! Almanya’yı pek 

iyi tanıyan arkadaşlarım, halledemediğim bir muammayı bana izah ediyorlar. 

- Bu gördüğünüz otomobiller, fakültede verilen konferansları takip için gelen 

profesörlerin arabalarıdır. Şimdi Almanya’da göreceğiniz her hususî otomobil 

ya bir zengin Yahudi’nin yahut da bir profesöründür.  Burada bu iki insandan 

başka artık hususî otomobil sahibi olabilecek çok insan kalmamıştır. 

* 
** 

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

kahvesi önünden kalkan tramvaya biniyoruz. Hareket: iki tarafımızdan 

meydanlar, bahçeler, mağazalar, binalar, renkli resimler gibi akıp gidiyor. 

Yarabbi! Bu şehirde ufak bir yıkıntı, bir küçük ihmal, yerine konulması 

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

her tarafta yükselen bu kusursuz geometri içinde insan nefes darlıkları 

duyuyor. Medeniyetin bu kadarı fazla Ruskin’in dediği gibi muhayyilenin 

mes’ut bir faaliyete girebilmesi için biraz harabe görmek de lâzım... 

Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar... Tuhaf! Her 

yerde olduğunun aksine, burada şehirden uzaklaştıkça binaların güzelliği 

artıyor. 

Arkadaşım sebebini anlattı: 

- Profesörler gürültüden rahatsız olmamak için şehir dışında yaşamayı 

severler. Bu güzel bahçelerde gördüğünüz zengin evler profesör 

kâşaneleridir. Profesörler burada sükûn ve refah içinde çalışırlar. 

* 
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** 

Almanya “Profesör” ve “Doktor” denilen acayip bir insan cinsinin vatanıdır. 

Bunlar Hindistan'daki rahip sınıfı gibi, bir nevi kutsiyetle çevrili olarak 

hemşehrileri arasında yaşarlar. Bunun için burada herkes muayyen birtakım 

imtihanlardan geçerek ve bazı basit üniversite merasimini tamamlayarak bir 

an evvel bu sihirli unvanlardan birini ele geçirmeğe ve şereflerin çeşitlisine 

sahip olan bu bahtiyar sınıfa girmeğe çalışır. Almanya’da profesörler ve 

doktorlar sayılmayacak kadar çoktur. Tanımadığımız herhangi bir adama 

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

hitap etmek ihtiyata muvafıktır. Almanların bu âlim sıfatı takınmak merakı 

münasebetiyle bir İngiliz’in nüktesi: 

İki kapı olsa birisinin üzerinde “Cennet” diğerinin üzerinde “Cennet hakkında 

konferans” diye yazılı olsa bütün Almanlar ikinci kapıya saldırır. 

Almanya hakkında bütün yabancı karikatürlerin konusunu yapan bu 

profesörler ve doktorlar kalabalığı ne iş yapar? Çoğu dar kafalı ve cahil; 

miyop oldukları için gözlüklü ve refah içinde olduklarından pembe ve sıhhatli 

olan bu insan cinsi, dip notları birçok kitap isimleri ve sahife numaralarıyla 

dolu, incir çekirdeği doldurmaz mes’eleler hakkında, karınca sabrıyla cilt cilt 

uyutucu kitaplar yazmakla ömürlerini geçirirler. Bu kitapların kıymeti ne? 

Büyük Alman filozofu H. de Keyserling’e göre Alman âlimlerinin eserlerinin 

yüzde yetmişinde orijinal bir fikre rastlamak nadiren mümkün olur. Bunlar 

bir nevi Almanya’ya has yobaz sürüsüdür. 

Hakikî Alman ilmini, o büyük ve şerefli ilmi yapanlar üniversitenin cüppe ve 

takke giydirmediği serbest zekâlardır. 

- Böyle faydası az bir sınıfı el üstünde tutmakta Almanya’nın ne kârı var? 

- İçlerine karışmış olması muhtemel hakikî zekâların yanlışlıkla yok olmasına 

meydan vermemek için... Almanya böylelikle dünyanın en yüksek ilmine 

sahip olabildi. 

 

Bahri Akçoral  
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Ahmet Haşim Şiirlerine 

Tahmisler / Bicahi Esgici 
 

 

Mukaddime 

 
İhata etmiş bir gümüş jâle 
Buluttan uzak yağmura yakın 
   Zannetme ki güldür, ne de lâle,  
   Âteş doludur, tutma yanarsın,  
   Karşında şu gülgûn piyâle... 
 
Değmişse dîde bir gülnihale  
Kızgın bir korla memlûdur beden  
   İçmişti Fuzûlî bu alevden,  
   Düşmüştü bu iksîr ile mecnûn 
   Şi'rin sana anlattığı hâle... 
 
Sanma ki tükenir ya da söner 
Durmaz ve soğumaz bu seyyâle 
   Yanmakta bu sâgardan içenler,  
   Doldurmuş onunçün şeb-i aşkı, 
   Baştan başa efgan ile nâle... 
 
Bir kıvılcımken büyür de büyür 
Ve iştial eder o meşale 
Uzaktan bak da yaklaşma sakın 
   Âteş doludur, tutma yanarsın,  
   Karşında şu gülgûn piyale... 
 
Bicahi Esgici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

dîde : göz 
efgan: ıstırapla bağırıp çağırma, feryat etme 
gülgûn:  Pembe, açık kırmızı; gül renkli 
gülnihal: gülfidanı 
iksîr: te'sirli, yarar şurup 
iştial: tutuşma, parlama, alevlenme 
seyyâle: su gibi akan şey; mayi, sıvı 
jâle: çiğ, kırağı; şebnem 
memlû: dolu, dolmuş. 
nâle: inleme, inleyiş, inilti, feryat, figan 
piyâle: kadeh, şarap bardağı 
sâgar: içki bardağı, kadeh 
şeb: gece 
şi'r: şiir 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bir Günün Sonunda Arzu 
 
Köhne bedenim hayat bârında 
Hatırasında meçhul bir canan 
Sürüklenirken sonbaharında  
   Yorgun gözümün halkalarında 
   Güller gibi fecr oldu nümayan, 
 
Güller zamanda seyahat eder 
Ezelden gelir ebede gider 
   Güller gibi... sonsuz, iri güller 
   Güller ki kamıştan daha nâlân;  
   Gün doğdu yazık arkalarından  
 
Onlara bazen hayat yavaşlar 
Vakti gelince yeniden başlar 
Bu nihayetsiz dönüş en baştan  
   Altın kulelerden yine kuşlar 
   Tekrarını ömrün eder ilân. 
 
Gagalarında renkli benekler 
Sanki ezharı edip iştimâm 
Onlarla kanatlanır her seher 
   Kuşlar mıdır onlar ki her akşam 
   Âlemlerimizden sefer eyler 
 
Vakit erişip olunca tamam 
Gurûb suları renklerle bezer 
   Akşam, yine akşam, yine akşam 
   Bir sırma kemerdir suya baksam;  
   Üstümde sema kavs-i mutalsam!  
 
Sanki boyamış usta bir ressam 
Ortaya çıkmış bu büyük eser  
Güzellik değil bu bir ihtişam 
   Akşam, yine akşam, yine akşam 
   Göllerde bu dem bir kamış olsam! 
 
Bicahi Esgici 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
bâr: yük; zahmet; eziyet; sıkıntı 
fecr: tan yerinin ağarması, şafak 
gurûb: gün batımı; batma, batış, görünmez 
olma  
ihtişam: büyük gösteriş, debdebe, 
iştimâm: hafifçe koku alma; koklama  
kavs: kavis, yay, yay biçiminde olan şey 
mutalsam: tılsımlı, büyülü 
nâlân: inleyen, feryad eden  
nümayan: görünen; meydanda 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Parıltı 
 
Ne kimse gördü ne kimse sordu 
Çıkmış da o meçhul membaından  
Leyl-ü ven-nehar eder seyelân 
   Ateş gibi bir nehr akıyordu  
   Ruhumla o ruhun arasından  
 
Bir kenar mazlum bir kenar zalim 
Biri neşveden mesut mutmain 
Diğeri bahtının karasından 
   Bahsetti derinden ona halim  
   Aşkın bu onulmaz yarasından. 
 
Ne tarh kalmış bahçede ne saksı 
Nehrin üstünde muttasıl akan 
Muhrik ziyaya maruz kalmaktan 
   Vurdukça bu nehrin ona aksi  
   Kaçtım o bakıştan o dudaktan  
 
Temadi ederken biteviye 
Alevden dillerin meshur raksı 
Karşı aydınlanırken şafaktan 
   Baktım ona sessizce uzaktan  
   Vurdukça bu aşkın ona aksi... 
 
Bicahi Esgici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
aks (akis): yansıma 
biteviye: aynı biçimde, sürekli olarak 
leyl-ü ven-nehar: gece ve gündüz 
mesut: mutlu 
meshur: Sihirli, sihirlenmiş, büyülenmiş. 
muhrik: yakan, yakıcı; çok can acıtan 
mutmain: gönlü kanmış, içi rahat, şüphesi 
olmayan 
muttasıl: aralıksız, hiç durmadan 
nehr: nehir 
neşve: sevinç, keyif, neşe 
raks: dans 
seyelân: akma, akış, akıntı 
tarh: bahçede çiçek dikmek üzere ayrılan yer 
temadi etmek: sürmek, uzamak, sürüp gitmek 
ziyâ: ışık, aydınlık 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bülbül 
 
Sakin gece uyurken derinde 
Mazisini terkeylemiş gönül 
Uyuyorken kendi kaderinde 
   Bir gamlı hazânın seherinde, 
   Isrâra ne hâcet yine bülbül 
 
Şikest kalpler sonsuz kederinde 
Ya ak ab-ı ateşîn ya dökül 
Kalma o sâgarın derin yerinde 
   Bil kalbimizin bahçelerinde, 
   Cân verdi senin söylediğin gül. 
 
Sana muntazır daha çok ferdâ 
Nâr-ı firakdan kalan ancak kül 
Lâkin hayata etmiş de vedâ  
   Savrulmada gül şimdi havada, 
   Gün doğmada bir başka ziyâda. 
 
Bicahi Esgici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ateşîn: ateşli, canlı, ateşten 
ferdâ: yarın 
firak: ayrılık, ayrılma 
hazân: sonbahar 
muntazır: intizâr eden, gözleyen, bekleyen  
nâr: ateş, od 
sâgar: kadeh 
şikest: kırılmış, kırık  
ziyâ: ışık, aydınlık 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Karanlık 
 
Sevda hasrete olunca bende 
Afitab çekilip akşam çökünce 
Tevahhuş dolar içime benim 
   Aşkın bu karanlık gecesinde 
   Bülbül yine vahşi müterennim 
 
Mihânım mecâlimden muallâ 
Takrib-i inhimamdır her adım 
Bir benmiyim mihnete mübtelâ 
   Mecnûn'u terk etti mi Leylâ 
   Vahşî sesi firkat sesi sandım. 
 
Heyhat hab-ı gafletten uyandım 
Afitab çekilip akşam çökünce 
   Aşkın bu karanlık gecesinde,  
   Hicrânımı duydum, seni andım,  
   Firkatzede bülbül gibi yandım. 
 
 
 
Bicahi Esgici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
afitab: güneş 
bende: bağlanmış olan. köle, esir 
firkat: ayrılık, firak, hasret 
firkatzede: ayrılmış, ayrılık çeken 
hicrân: ayrılık; unutulmaz acı, keder 
inhimam: ihtiyarlama, yaşlanma 
mihân: mihnetler, sıkıntılar 
mecâl: güç, kuvvet, takat 
mihnet: zahmet, eziyet, dert, Belâ 
muallâ: yüce, yüksek 
müptelâ: düşkün, tutulmuş 
müterennim: terennüm eden, güzel sesle yavaş 
yavaş şarkı söyleyen 
takrib: yaklaşma, yaklaştırma 
tevahhuş: yalnızlıktan korkma, ürkme.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Şafakta 
 
Söndükçe nücumun feri lerzan 
Düştükçe zulemle nur cidâle 
Bir destur alıp da kehkeşandan  
   Dönsek mi bu aşkın şafağından 
   Gitsek mi ekaalîm-i leyâle 
 
Bir yol ki burdan meçhule gider 
Karanlık erişmeden zevale 
Cülus eylemeden gam ve keder 
   Bizden daha evvel erişenler,  
   Ağlar bugün, evvelki hayale... 
 
Mukadderse ateş için sönmek 
Münevver uğradıysa işgale 
Hangi çiçeğe konsun kelebek 
   Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek? 
   Düştüyse gönüller bu melâle  
 
Alevi tükenmiş bir çerağ yanmış 
Membaı kurumuş bir şelale 
Susuzlar gitmiş o suya kanmış 
   Bir eldir ufuklardan uzanmış,  
   Zulmet bizi çekmekte visâle.. 
 
 
 
 
Bicahi Esgici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cülus: tahta çıkma 
destur: izin, müsaade 
fer: Işık, parlaklık, ziynet, süs 
kehkeşan: samanyolu 
lerzân: titrek, titreyen 
münevver: aydınlık 
nücum: yıldızlar 
zevâl: yerinden ayrılıp gitme; zail olma, sona 
erme 
zulem: karanlıklar  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Karanfil 
 
Bağ-ı İremde yetiştirilmiş 
Nazenin parmaklarla derilmiş 
   Yârin dudağından getirilmiş 
   Bir katre alevdir bu karanfil,  
   Gönlüm acısından bunu bildi! 
 
Cirmi küçük öyle bir alev ki  
Bütün eflâki ihraka yeter 
   Düştükçe vurulmuş gibi, yer yer 
   Kızgın kokusundan kelebekler;  
   Gönlüm ona pervane kesildi. 
 
 
Bicahi Esgici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
bağ-ı İrem: Şeddad tarafından cennete karşılık 
yapılan bahçe. 
eflâk: felekler, gökler; dünyalar, âlemler 
ihrak: ateşe atmak, yakmak, yandırmak 
katre: damla 
nazenin: ince, nazlı, zayıf, lâtif, hoş eda olan 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 



 
52 

 

 

Tahattur 
 
Ne fazla müzeyyen ne çok sade 
Zamanın durduğu demdemede 
Gurûbun çizdiği binbir renkti 
   Bir Acem bahçesi bir seccâde 
   Dolduran havzı ateşten bâde 
 
Gülü gördü bülbül demler çekti 
Ne faide ki kendini yaktı 
Ümitlerini suya bıraktı 
   Ne kadar gamlı bu akşam vakti 
   Bakışın benzemiyor mutada 
 
Mahur ıtrıyla açarken güller 
Havatır dolar dil-i mecruha  
Şadırvanda şakırken sebiller 
   Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar 
   Dalmış üstündeki kuşlar yâda 
 
Renkler etrafa velvele saldı 
Mazinin sesleri çınlar hâlâ 
Bir garip, malihulyaya daldı 
   Bize bir zevk-i tahattur kaldı 
   Bu sönen, gölgelenen dünyâda 
 
 
Bicahi Esgici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
demdeme: avâz, hoşa gitmeyen sesler 
dil: gönül 
garip: yabancı, yurdundan ayrılmış, yolcu, 
gurbete çıkmış 
gurûb: gün batımı; batma, batış, görünmez 
olma  
havatır: hâtıralar, fikirler, düşünceler 
havz: havuz 
hengâme: devir, zaman, çağ 
ıtr, ıtır: güzel koku 
mahur: musikide bir makam 
malihulya: kuruntu; karasevda, melankoli 
mecruh: yaralı, yaralanmış 
mutad: adet hâline getirilmiş, âdet, alışılmış 
şey; her zamanki 
velvele:  şaşkınlık, hayret 
yâd: hatırlama, anma 
tahattur: hatırlama, hatıra getirme 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Algı Oyunları / Ahmet Saim 
1923 yılının Kasım ayı. Almanya 1. Dünya savaşından 

yenik çıkmış, bir yandan düşük vergi gelirleri ve bir 

yandan da galip devletlerin tazminat talepleri 

yüzünden büyük bir ekonomik çıkmaza girmişti. 

Almanya Hükümeti dev boyutlara ulaşan bütçe 

açıklarını kapatmak için durmaksızın para basmaya 

başladı. Para basma makinalarının ihtiyaca 

yetişemediği bu dönemde, insanlar sadece temel 

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Fiyatların genel 

seviyesi o kadar hızlı arttı ki, maaşını alıp un almaya 

giden bir işçi o sırada 3 çuval un alacağı parayla 

fırına ulaştığında 2 çuval alabiliyordu. İnsanlar el 

arabalarıyla para taşır oldular, çocuklar sokaklarda 

para banknotlarından kule yapıp oynuyor, basım 

maliyetini dahi kurtarmadığı için tek yüzü resimli 

paralar basılıyordu. Bu tarihte 1 Amerikan Doları 4,2 

trilyon Alman Markı’na eşdeğer hale gelmişti. 

1630’lu yıllar, Hollanda. Günümüzde sık sık 

karşılaşmaya alıştığımız spekülasyon balonlarının ilki bu 

tarihlerde yaşanmıştı. Savaşların geride kalmasıyla oluşan olumlu havanın etkisiyle, refah seviyesi 

yüksek halk birçok mal ile birlikte lale soğanlarına da yatırım yapmaya başladı. Spekülatörlerin de 

etkisiyle bir çılgınlık haline gelen bu alım satım hızla öyle büyüdü ki, bir adet lale soğanı fiyatı ile en 

pahalı mahalleden bir ev satın alınabiliyordu. Birçok kişi aniden çok zengin oldu, lale alım müşterisinin 

sonsuza dek bulunacağını düşünüyorlardı. İş öyle çığırından çıktı ki artık daha olmayan lale soğanları 

bile evrak üzerinden alınıp satılmaya başlandı. 1637 yılında lale sözleşmelerinin alıcısı kalmadığı 

anlaşıldığında sözleşme sahipleri, lale üreticilerine borçlarını ödeyemediler. Böylece Lale balonunu 

patlatacak ilk iğne batmış oldu. 

Evet, para aynı para, kâğıt aynı kâğıt, ülke aynı ülke, soğan aynı soğan, parayı kullanan insan aynı 

insan. Peki değişen neydi?  

Neden paranın değeri bu kadar düşmüştü? 

Neden sıradan bir mal olan lale soğanının değeri bu kadar artmıştı? 

Bu sorulara cevap bulabilmek için önce “Değer” kelimesinden ne anladığımızı düşünmek lazım. 

Türk Dil Kurumu değer kelimesini ; “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin 

değdiği karşılık, kıymet” olarak tanımlıyor. 

Tarifte bahsedildiği üzere değer, soyut bir kavram olarak ifade edildiğine göre, göreceli bir manaya 

gelebilir, yani kişiye ve duruma göre değişmesi, artması ve azalması normal gibi görünüyor. 

Örneklerimizden yola çıkarak değerin bazı özelliklerini de belirlemeye çalışalım; 

1- Değer güçlü olanın belirlediği bir şeydir 

2- Bir mal ne kadar çok talep edilirse değeri o kadar çok artar 

3- Bir şeyin miktarı ne kadar fazlaysa ve kolay bulunuyorsa değeri o kadar azalır 
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Peki, bu gerçekten böyle midir? 

Bir şeyin maddi değeri ile manevi değerinin birbirine karıştığı günlerde yaşıyoruz. Bu karışma da 

kendiliğinden olagelmiş değil, planlı bir şekilde bireylere toplumlara kabul ettiriliyor. Özellikle kâğıt 

paranın icadı ile başlayan, bir kâğıt parçasının üzerine resim çizip üzerine rakam yazıp buna değer 

biçen sistem, Kapitalizm ile doruk noktasına ulaşmıştır. O halde bir de Kapitalizm nasıl tanımlanıyor 

ona bakalım; Hayallerinizi, ideallerinizi para karşılığında satın alabileceğiniz veya alınabileceği, her 

şeyin değerinin parayla ölçülebildiği, yaşamınızı sürdürebilmek için gerekli tüm koşulları yalnızca 

parayla sağlayabildiğiniz ekonomik sisteme kapitalizm denir. Sistem çok güzel tasarlanmış, döngü çok 

güzel tamamlanmış. Hayalleriniz dâhil her şey paraya endekslenmiş, para olmazsa yaşamınızı 

sürdüremezsiniz. Paranın bir değeri var ve bu değeri de Güçlü olan belirliyor. Güçlü olan değeri 

belirledikçe daha çok güçleniyor. 

Tabii değerden bu kadar bahsetmişken değerlerin pazar yeri olan borsaya değinmemek olmaz. 

İzlediğim bir programda bir bankacı borsanın faydalarını, mantığını ve Ülke ekonomisi için ne kadar 

olmazsa olmaz bir şey olduğunu anlatırken konuk bir profesör araya girdi. “Bugün öğle tatilinden 

sonra bir süt firmasının borsadaki değeri öğle öncesine göre %10 arttı. Bunun sebebini açıklayabilir 

misiniz? Bu 1 saat içinde inekler daha mı çok süt verdi yoksa yedikleri otlar daha mı gür çıktı? Ne oldu 

da firma 1 saat içinde değer kazandı?”  

Değer ve değersizlik sadece referans aldığımız noktaya göre anlam kazanıyor, Kapitalizm de hep bu 

referans noktasını belirleme gücünü elinde tuttuğu için muktedir. Reklamlarla, dizilerle, filmlerle hep 

parayı, makam ve mevkii elinde bulunduranın daha akıllı daha güçlü, kısacası daha değerli olduğu 

algısı pompalanıyor. Bir bankacıyla sohbet etseniz bunun dışında bir Dünyayı hayal dahi edemiyor, 

sanki sistemi kendi kurmuş ve bu sistemin bir dişlisi değilmiş gibi algıyı ölümüne sahipleniyor. 

Tıpkı köle Django’nun kendisine özgürlüğünü veren adama "ne yani, kıyafetimi kendim mi 

seçeceğim?" deyip şaşırması ne yapacağını bilememesi gibi. Konfor alanından çıkmak istemiyor. 

En acısı da inançlı insanların da bu algıya boyun eğmesi, bir yandan ibadetlerini yapmaya çalışırken bir 

yandan da Kapitalizmin “nimetlerinden” faydalanmaya çalışması. Başka bir Dünya başka bir yaşayış 

şekli olabileceğini bilmesi hissetmesi ama konfor alanından çıkmaya cesaret edememesi. 

İşte Firavun toplumunu böyle küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan sapmış bir 

toplum idiler." (Zühruf 54) 

Kur’an’da bahsedilen Firavunlar her dönemde var. Oysaki Allah’ın gözünde neyin değerli ve neyin 

değersiz olduğu apaçık bellidir. İman bu referans noktasını belirleme gücüdür. Dünyada az veya çok 

bulunurluğuna göre değişmez.  

Paranın kapitalizmin elimize verdiği oyuncak olduğunu anladığımızda çok geç olacaktır.   

İnançlı insanlara düşen görev, insanlığın çoğunu mutsuz eden, pek az bir azınlığa kısa süreli mutluluk 

yaşatan bu sistemin yerine geçecek daha adil bir sistem bulmaktır. Aslında bunun şifreleri büyük 

ihtimalle Kur’an da var ve çözülmeyi beklemektedir. 

Kıble, istikamet bu yolda yürümek, araştırmak, düşünmek ve tefekkür etmek olmalıdır. 

Unutmayın ve korkmayın ki rızık sadece Allah’tandır. 

Ahmet Saim 
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Taş Tahtın Kitabesi / Hasibe Durmaz 
 

 

 

1994 yılından beri İstanbul’da yaşamaktayım ve 

Topkapı Sarayı’na kaçıncı gidişim sayısını 

hatırlayamıyorum. Bu yaz arkadaşımla beraber bir 

kez daha gidiyoruz. Topkapı Sarayının tüm 

bölümlerinden sonra sarayın dördüncü ve en 

içteki avlusuna geliyoruz, sağımızda sarayın deniz 

tarafında çok şirin, küçük ve güzel bir cami olan 

Sofa Camisi karşılıyor bizi. İçine girip öğlen 

namazını kılıyoruz. Bu camide namaz kılmak 

insana müthiş bir huzur veriyor. Caminin içinde 

gerek erkekler bölümünden gerekse kadınlar 

bölümünden tüm güzelliğiyle deniz gözüküyor. 

Denizin ve caminin müthiş görsel güzelliği yanında 

camiden manevi olarak da mutmain bir şekilde 

çıkıyoruz. Biraz aşağı doğru yürüyoruz, yüzümüz, 

eskiden sarayın lâle bahçesi olan ve şimdi bir 

duvarla bulunduğumuz mekândan ayrılan bir 

bahçeye dönük durumda. Aynı zamanda sarayın 

duvarlarını görüyoruz.  Biraz ilerleyip başımızı sola 

çeviriyoruz. Az aşağıda solda eskiden Hekimbaşı olan bina 

gözümüze çarpıyor. Bu binanın kuzeydoğu duvarında bu zamana kadar hiç görmediğim dikkatimden 

kaçan mermer bir koltuk, taş tahtı görüyorum. Hemen arkadaşıma gösteriyorum.  

Kitabenin görsel güzelliği ve bu zamana kadar burayı görmemiş olmak büyük bir heyecan, biraz 

şaşkınlık ve biraz da nasıl görmem hayıflanması oluşturuyor bende.  

Malum olduğu üzere “kitabeler” geçmiş medeniyetimizin yazılı ve görünebilir tanıklarıdır. Genellikle 

niş içinde veya kemerin üzerinde alınlık denilen bölgeye yerleştirilirler. Bulundukları eserin mesela 

çeşmenin yapım tarihi ve yaptıran kişi hakkında bilgi veren bazen de yalnızca Kuran’dan alınmış ilgili 

ayetlerin işlendiği taş veya mermer levhalardır. Kitabelerin yazı dili büyük çoğunluğunda Osmanlıca 

olmakla beraber az sayıda örnekte Arapça ve Farsça kullanılmıştır. Sülüs, Talik, Hatt-ı Musanna 

(yığma) gibi yazı türleriyle yazılmışlardır. Büyük binaların anıtların kapıları üzerine veya duvarlarına, 

mezar taşlarına kazılan veya yontulan ve o yapılar hakkında bilgi ihtiva eden yazılara kitabe 

denmektedir.  

Hemen fotoğraflıyorum ve okumaya çalışıyorum. 
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Taş taht, mermer koltuk Sultan IV. Murad’a aittir. 

Rivayete göre sultan bu mermer koltuğa oturur, 

Gülhane Bahçesi’nde oynanan atlı cirit oyununu 

seyredermiş. Kendisi de çok iyi bir sporcu olan sultan, 

bazen kendini oyunun heyecanına kaptırır, bir at ve 

cirit isteyip bizzat oyuna katılırmış. Koltuğun 

arkasındaki kitabe, padişahın sıra dışı bir sporcu 

olduğunun belgesidir. Metin, Sultan IV. Murad’ın at 

üzerinden yaptığı bir “nobud” atışıyla kaydettiği ve 

belli ki olağanüstü addedilen mesafeyle ilgilidir. 

“Nobud: Arapça bir kelime olup ‘nebbûd’dan, lobut, 

asa, kısa kalın düzgün sopa, talim aracı” anlamlarına 

gelmektedir. Topun icadından önce kale 

kuşatmalarında içeridekileri yaralamak için duvarları 

aşacak şekilde fırlatılarak silah gibi kullanılırmış. 

Kitabede sultanın at üzerinden fırlattığı ve metinde 

açıkça “nobud” olarak okunan bir nesneyi 87 metre 

mesafeye ulaştırdığından övgüyle söz edilmektedir. 

Sultanın, olasılıkla mesafenin ölçülmesini mümkün 

kılmak için, atını belli bir taştan diğer bir taşa doğru sürdüğü, ikinci taşın yanından geçerken atışını 

yaptığı, atılan “nobud”un “Sa’d bin Ebi Vakkas oku gibi” uçarak kaybolduğu, bulmak için bir hayli 

aramak gerektiği anlatılmaktadır. Sad ibni Ebi Vakkas, Hazreti Peygamber zamanında yaşamıştır. Ok 

ve mızrak atıcıların piridir. Rivayete göre, Allah için “Ya Hak!” diyerek attığı ok bulunamamıştır ve bu 

okun kıyamete dek yerle gök arasında gezeceğine inanılır. Şair, sultanın lobutu ne denli uzağa attığını 

vurgulamak için bu rivayeti anımsatmaktadır. Sultan IV. Murad İstanbul Okmeydanı’nda 1040 gez 

(arşın, endaze, 686 metre)  mesafeye ok atmıştır. Kendi menzilinin ana taşı olarak bir nişan taşı vardır. 

Bu nişantaşı Kulaksız Mezarlığı içinde kalmıştır. Kitabenin altında yer alan mermer koltuğun yeri de 

Gülhane Bahçesi veya Ağa Bahçesi olmalıdır. Fırlatılan silahın Cemşîrlik’i aşacak kadar uzağa gittiği 

söylendiğine göre, Sultan IV. Murad, atışını buradan harem yönüne doğru yapmış olmalıdır.                                                                                                            

Taş Taht Kitabesinin Okunuşu: 

Pâdişâh-ı bahr u berr Sultân Murâd kâm-rân Dergehinde bendedir cümle selâtîn-i cihân 
Kim odur Cem-bezm ü Rüstem-rezm gâzî-yi ehl-i dil  
Avn-i Hakk’la şark ü garba hâliyen sâhib-kırân  
Hicret’in bin kırk altısındadır mâh-ı sıyâm 
Esb-i tâzîye süvar olub şeh-i âli-nişân  
Hem mübârek destine bir mîşe nobudu alub  
At sürüp bu taşdan ol taşa varınca bî-gümân 
Heybetiyle şöyle zerg itdi ki ol mîşe nobud  
Said Vakkas oku gibi gayb olub nîce zamân 
Cüst u cû edüb arayub buldılar hem ölçdüler 
Geldi yüz onbeş zirâ-i bennâ hesâbınca ayân 
Hem bu taşdan dahî bir küçük cirid zerk eyleyüb 
Karşu dîvârı aşub Cemşîrlik’i aşdı hemân 
Nitekim devreyleye çarh-ı felekde mihr ü meh 
Nitekim sâbit ola heft-semâda ahterân 
Devletiyle saltanat tahtında olsun ber-karâr 
Pâdişâh-ı bahr u berr Sultân Murâd kâm-rân  
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Taş Taht Kitabesinin Günümüz Türkçesi: 

 

Arzusuna ulaşan Sultan Murat denizlerin ve karaların 
padişahı  
Kapısında kuldur bütün cihan sultanları 
Ki O’dur Cem Meclisi ile Rüstem savaşında gönül 
ehlinin gazisi 
Allah’ın yardımıyla doğu ve batıya hâkim şimdi  
Hicretin bin kırk altı senesinde Ramazan ayında 
Büyük nişancı padişah bindi Arap atına  
Bir meşe lobut aldı hem mübarek eline  
At sürüp şüphesiz bu taştan o taşa varınca  
O meşe lobutu heybetiyle öyle zerk etti ki  
Kayboldu nice zaman Said bin Vakkas’ın oku gibi  
 
Araştırarak arayıp buldular hem ölçtüler 
Geldi yüz on beş bina arşını hesabına göre apaçık 
Hem bu taştan da bir küçük cirit zerk edince 
Karşı duvarı aşıp geçti hemen Cimşirlik’e  
Nitekim devreyleyerek felek dönsün güneş ve ayla 
Gerçekten sabit olsun yedi kat gök yıldızlarla 
Devletiyle saltanat tahtında olsun her zaman 
Denizlerin ve karaların padişahı isteğine ulaşan Sultan 
Murat Han  

 

 

 

Kelimeler: 

ahterân: Yıldızlar 
avn-i hakk: Allah yardımı 
bende: (f.i.c. bendegân) 1. kul, köle, bağlı. 
ber-karâr : Kararlı, yerli, daimî, devamlı 
bezm: Meclis, arkadaş toplantısı. Sohbet, muhabbet 
cirit: Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert tahtadan kısa mızrak. Sulh zamanlarında talim 
mahiyetinde yapılan karşılaşmalara cirit oyunu denirdi. Türklerin makbul bir sporu idi. 
Cüst ü cû(y) etmek: Aramak, araştırmak 
dergâh: Cenab-ı Hakk'a ibadet edilen yer. Büyük bir huzura girilecek kapı. Kapı. Padişahların kapısı. 
dest: El 
esb-i tâzî: Arap atı 
gez: Arşın, endâze. Kısa tâlim oku. Okun çentiği. 
güman: Zan. Tahmin. Sanmak. Şüphe. 
hâliyen: Şimdiki zamanda, şimdiki halde 
heft-sema: Yedi kat gök 
kabza: Kılınç gibi şeylerin tutacak yeri. Sap. 
kâm-rân: Kâm sürücü, süren, arzusuna, isteğine kavuşmuş, mutlu. 
kemankeş: Ok atıcı, okçu 
mâh-ı siyam: Oruç ayı, ramazan 
mihr u meh: Güneş ve ay 
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nitekim: Gerçekten, nasıl ki, hakikaten 
Nobud: Arapça “nebbûd”dan. Lobut, asâ, kısa kalın düzgün sopa, talim aracı. Topun icadından önce kale 
kuşatmalarında içeridekileri yaralamak için duvarları aşacak şekilde fırlatılarak silah gibi kullanılırdı. Sonraları 
cündîler tarafından cirit atmayı ilerletmek için talim aracı olarak kullanılmıştır. 
Pâdişâh-ı bahr u berr: Karaların ve denizlerin sultanı. 
rezm: Kavga, savaş, cenk. 
sâhib kıran: Müşteri ve Zühre yıldızlarının bir burçta birleştiği zamanda doğan kimse, böyle bir zamanda tahta 
çıkan çok başarılı hükümdar,  çok talihli kişi. 
süvar: Ata binmiş. Binici. 
zerk etmek: bir sıvıyı şırınga vb. ile vermek, içirtmek 
Zirâ’-i bennâ: Bina arşını. Mimaride kullanılan bir ölçü birimi 

 

Sultan Dördüncü Murat 

IV. Murad 27 Temmuz 1612 yılında İstanbul’da 

doğmuştur. I. Ahmet ile Mâhpeyker (Kösem) 

Sultan’ın oğludur.  

Amcası I. Mustafa tahttaydı ve aklî dengesi yerinde 

değildi. Devlet idaresindeki karışıklıkları gidermek 

için Sadrazam Kemankeş Ali Paşa ile Şeyhülislâm 

Zekeriya-zâde Yahya Efendi tarafından tahttan 

indirilmesine karar verildi. Bu sırada IV. Murat’ın 

yaşı küçük olmasına rağmen muhtemelen annesi 

Kösem Sultan’ın tesiriyle 10 Eylül 1623 tarihinde 

tahta çıkarıldı. Tahta çıkarılmasının ertesi günü 

Eyüp Sultan Türbesi’nde Aziz Mahmut Hüdai 

tarafından kılıç kuşandı ve beş gün sonra sünnet edildi. 

Saltanatının ilk yıllarında idare daha çok annesinin etkisi 

altındaki devlet adamlarının elinde kaldı. 1632 yılına kadar devam eden bu dokuz yıllık süre boyunca 

o dönemin olaylarında herhangi bir etkisi olmadı. Devlet yönetimini ele geçirmeden önceki saltanat 

yıllarında olan biten her şeyi gözetledi. Kıyafet değişikliği yaparak halkın arasına karıştı. İsyancıları 

aklında tuttu. Kendini her bakımdan çok geliştirdi. Hem bedensel hem zihinsel olarak oturduğu tahtın 

ve sultanlığın gerektirdiği özelliklere sahip olmak için çalıştı, çabaladı. Vakti geldiğinde kendini 

göstermeye başladı. İlk iş olarak isyancıların elebaşı olan Sadrazam Recep Paşa’yı öldürterek zorbaları 

ortadan kaldırdı. Mayıs 1632 tarihinden itibaren yönetimi ele aldı. Asilerin toplanma yeri olan 

kahvehaneleri kapattı. Sigara ve içki yasağı getirdi. Böylece memleketin iç ve dış durumunu düzeltmiş 

oldu. 

IV. Murad askerlerin başında bulunarak savaşa katılırdı. Uzun boylu, geniş omuzlu, heybetli bir kişiydi. 

O kadar kuvvetliydi ki, iri yarı bir adam olan Silahtar Mûsâ Paşa’yı kuşağından tutup kaldırarak Has 

Oda’yı birkaç defa dolaştırmıştı. Devrin meşhur pehlivanlarıyla güreşir, 200 okkalık gürz kullanır, kılıç, 

ok, harbe vb. silâhları maharetle kullanırdı. Topkapı Sarayı’ndaki demir gümüş kapıyı, Bağdat seferi 

sırasında Musul’da Bâbürlü Hükümdarı Şah Cihan’ın elçisi Mir Zarif hediye etmişti. Bu kapının ok ve 

kurşun geçirmediği söylenen gergedan derisi kaplı kalkanını IV. Murat süngü ve okla delmişti. Eski 

Saray’dan attığı ciridi Beyazıt Camii minaresinin altına, Halep Kalesi’nden attığını da şehrin Saraçhane 

civarına düşürdüğü, kemankeşliğindeki maharetini de çeşitli vesilelerle ispat ettiği bilinmekteydi. 
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IV. Murad döneminde âlim, şair, tarihçi, hattat ve musikişinas gibi muhtelif sahalarda fikir adamları 

yetişmiştir. Bu sebeple Osmanlı Devleti’nin en dikkate değer bir dönemi olmuştur. Evliya Çelebi, Kâtip 

Çelebi, Nefi, Şeyhülislâm Yahya, Veysi, Koçi Bey, Azmi-zade Hâleti gibi isimler edebiyat sahasında 

dönemin önde gelenlerindendir. Hezarfen Ahmet Çelebi’de onun döneminde yaşamış ve uçma 

tasarısını bu zamanda gerçekleştirmiştir. Geniş bilgisinden dolayı halk Ahmet Çelebi’ye "bin-fenli" 

anlamına gelen "Hezarfen" lakabını takmıştır. 

IV. Murad Arapça ve Farsça bilirdi. Muradi mahlasıyla şiirler yazmış, musikiyle ilgilenmiş ve besteler 

yapacak düzeye ulaşmıştır. Özellikle talik hattını güzel yazmış, zamanının ilmi münazaralarına katıldı. 

IV. Murad dinî meselelerde anlayış farklarından ortaya çıkan tartışmalarda daha çok Kadızâde 

Mehmet Efendi’nin etkisi altında kalmasına rağmen Abdülmecid Sivâsî’yi de hoş tutmuş taraftarlarını 

gücendirmekten sakınmıştır. 

IV. Murad, bütün saltanatı boyunca seferler ve diğer meselelerle meşgul olmuştur. Üsküdar 

Çamlıca’da bir cami, Kazak taarruzlarına karşı boğazın müdafaası için Anadolu kavağı ile 

Rumelikavağı’nda müştemilâtı ve camileriyle beraber kaleler yaptırmış, Revan seferinde iken verdiği 

emir üzerine Bayram Paşa İstanbul’un imarına çalışarak surları, yanan camileri imar etmiştir. 

Okmeydanı Namazgâhına minber konulmuştur. Kendisi, Üsküdar tarafında İstavroz Sarayı ve Kandilli 

’de bugün mevcut olmayan bir saray yaptırdığı gibi Topkapı Sarayı’nda Revan ve Bağdat fetihleri 

anısına Bağdat ve Revan köşklerini inşa ettirmiştir. 1636 ve 1639 yıllarında tamamlanan bu yapılardan 

özellikle Bağdat Köşkü, çeşitli Türk sanat bölümlerini bir araya getiren XVII. yüzyıldaki en yüksek sanat 

eserlerindendir. Şiddetli yağmurlar neticesinde 3 Nisan 1630 yılında Mescidi Haramı basan suların 

tahrip ettiği Kâbe’yi Kadı Mehmet Efendi ve Mimar Rıdvan Ağa vasıtasıyla esaslı bir surette tamir 

ettirmiş ve padişahın adı Beytullahın takı üzerine yazılmıştır. 

Padişah Revan seferinde başlayan ve gittikçe artan damla (gut) hastalığına yakalandı ve 8 Şubat 1640 

tarihinde Perşembe günü yatsıdan sonra bu hastalık sebebiyle vefat etti. Mezarı I. Sultan Ahmet ’in 

türbesinde bulunmaktadır.

Hasibe Durmaz 
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Kitap İnceleme / Mehmet Harputlu / Lizbon’a Gece Treni 
 

Raimund Gregorius, Bern’de yaşayan, otuz yıldır 

aynı okulda çalışan bir lise öğretmenidir. Tekdüze 

hayatında tanıyan herkesin nerede ne zaman 

hangi durumda olduğunu bildiği sınırları belli bir 

hayatı vardır, çoğu insan tarafından sıkıcı bulunur. 

Antik diller uzmanıdır. Konusunda müthiş bilgili, 

bir bilim adamı görmek istiyor musunuz, işte 

karşınızda diye takdim edilen bir insandır. Bir 

öğrencisiyle evlenmiş sonra boşanmıştır. Tek 

başına yaşadığı evinde kitaplardan başka dünyası 

yoktur. Öğrencileri ona “Mundus” adını 

takmışlardır. Mundus “dünya” demektir. Bu 

lakapta biraz alay biraz da hayranlık vardır.  

Gregorius, sıradan bir günde, yağmurlu ve rüzgârlı 

bir gündür, okula giderken şehrin ortasından 

geçen nehrin üstündeki köprüde parmaklıklara 

dayanmış bir kadın görür. Kadın köprüden 

atlayacak gibidir. Hızla kadına yaklaşır. Kadın 

elinde buruşturduğu kâğıdı nehre fırlatır. 

Gerçekten köprüden atlayıp atlamayacağı belli 

olmadan, “sizinle biraz yürüyebilir miyim?” der. Bu 

gizemli ve ıslak kadınla beraber okula gider. Kurulanmasına 

yardım eder, kadın kaybolur, o dersine girer.  

[Daha önce kadına “anadiliniz ne?” diye sormuştu. “Portuques” demişti kadın. Şaşırtıcı biçimde 

u gibi telaffuz ettiği o harfi e harfinin yükselen, tuhaf bir biçimde bastırılan tizliği ve sözcüğün 

sonundaki yumuşak ş birleşip bir ezgiye dönüşmüşlerdi, Gregorius’un kulaklarında, aslında 

olduğundan daha uzun süren ve mümkün olsa bütün gün dinlemek istediği bir ezgiye.] (16)  

İlk defa duyduğu bir kelimeden bir şarkı dinliyormuş gibi etkilenmek tam ona göre bir şeydi. O 

kelimelerden örülü bir dünyada yaşıyordu. İspanyolca öğrenmeye hatta İspanyolca yazılmış bir kitaba 

elini sürmeye bile yanaşmamıştı. Her ne kadar İspanyolca ondan türemiş olsa da esas olan Latinceydi. 

Latince kökenli bazı kelimelerin günlük hayatın içinde kullanılmasından bile rahatsız oluyordu. Bu biraz 

siyah beyaz televizyon tutkusuna benziyordu. Renklerin, şekilleri ve biçimleri asıl gerçekliğinden 

uzaklaştırdığını düşünüyordu. Her zaman yaptığı gibi akşam saatinde evine gitmedi, sokaklarda dolaştı, 

bir otel lobisinde bir kahve içti. Bakımsız hâli eskimiş ve yıpranmış kıyafeti ile dikkat çektiğini gördü. 

Oradan çıkıp uzun zamandır gitmediği kitapçıya yöneldi. Yolda tuhaf bir şekilde sabah gördüğü ıslanmış 

ve gizemli kadını tekrar görmeyi umduğunu fark etti. Kitapçıda eski bir kitap gördü. Kitap Portekizce idi, 

kitapçı giriş bölümünü okudu, çevirdi sonra kitabı hediye etti. Kitabın adı “Kelimelerin Kuyumcusu” idi, 

yazarı Amedeu de Prado, 1975 yılında basılmıştı. Yazar kitap basıldığında otuzlu yaşlarında ise şimdi 

atmışını geçmiş olmalıydı. Kitabı aldı sonra Portekizce öğreten sesli bir dil setini alıp eve gitti. Sabaha 

kadar seti dinleyip kitaptaki cümleleri çevirmeye uğraştı.  
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[Kelimelerin bir etkisinin olması, bir insanı harekete geçirmesi, durdurması, güldürüp ağlatması, 

daha çocukken bile bir muamma gibi gelirdi ona ve bundan etkilenmekten hiç geri kalmamıştı. 

Nasıl başarıyordu bunu kelimeler? Büyüye benzemiyor muydu? ] (49) 

Sabah yepyeni bir dünyaya uyandı. Ani bir kararla her şeyi, evini günlük yaşamını okulunu, derslerini, 

öğrencilerini bırakıp Lizbon’a gitmeye karar verdi. Tren saatlerini öğrenip Lizbon’a giden gece trenine 

bilet aldı.  

Hayatının tam eksenine Prado’nun kitabı oturmuştu. Her cümlesi her tezi karmaşık bir ruh hâlini, 

öfkeyi, merakı, isyanı, şiddetli bir tepkiyi açığa çıkarıyordu.  

[Altın Sessizlikte Kelimeler / Gazete okurken, radyo dinlerken ya da kafede insanların 

konuşmalarına dikkat ederken hep aynı sözlerin söylenip yazılmasından hep aynı deyimlerin 

hep aynı süslü sözlerin metaforların kullanılmasından çoğu zaman bıkkınlık hatta tiksinti 

duyuyorum. Müthiş aşınmış ve harap olmuş kelimeler bunlar. Milyonlarca kez kullanılmaktan 

yıpranmışlar. Hala anlam taşıyorlar mı? Elbette kelimeler yer değiştiriyor. İnsanlar onlara göre 

hareket ediyorlar. Gülüp ağlıyorlar, sola ya da sağa gidiyorlar, garson çayı ya da kahveyi 

getiriyor. Ama benim sormak istediğim bu değil. Sorum şu: Kelimeler düşüncelerin ifadesi mi 

hala? Yoksa lakırdıların içe kazılı izleri durmaksızın parladığı için insanları oraya buraya 

sürükleyen ses oluşları mı sadece?] (33) 

Raimund Gregorius, Lizbon’da bir otele yerleşir. Elinde Prado’nun “Kelimelerin Kuyumcusu” kitabından 

başka bir şey yoktur. Bir taraftan Portekizce öğrenmeye başlar, diğer taraftan kitabı okumaktadır, bir 

diğer taraftan kitabın yayınevinden başlayarak yazarını aramaya girişir. Her adımda farklı bir kişi farklı 

bir kimlik farklı bir mekân farklı bir görüşle karşılaşmaktadır. Yazarın, Portekiz’in diktatörü Salazar 

zamanında direnişçi örgütün üyesi olduğunu öğrenir. Zaten çocukluğundan itibaren üstün zekâsını 

isyancı bir kimliği beslemekte kullanmış garip bir kişidir. Asil bir aileye mensuptur. Babası katı ve itibarlı 

bir yargıçtır. O babasına karşı çıkmakla işe başlamıştır. Sonra okuduğu okula, sonra imansız bir papaz 

olan öğretmenine, sonra sisteme bütünüyle karşı çıkarak yoluna devam eder. Tıp okur. Doktorluğu da 

kişiliğine paralel sıra dışıdır. Daha tıp öğrencisiyken Kız kardeşi, nefes borusuna kaçan lokmayla 

boğulmak üzereyken tereddüt etmeden masadaki bıçağı alıp boğazını keser. Kız kardeşi ömrü boyunca 

boğazındaki kesik izini ona duyduğu minnet duygusuyla beraber taşır. Kız kardeşi, imansız papaz, bir 

eczane hediye ettiği tek dostu, Salazar döneminin işkencesinden tırnaklarını kaybederek sağ kurtulmuş, 

yine de örgütü ele vermemiş, artık bir huzurevinde son günlerini geçiren hiç kimseyle iletişim kurmayan 

arkadaşı ve hayatında yer almış daha birçok kişiyle görüşür. Onlardan yazarı dinler. Her birinin ilgili 

hatırasının yanı sıra ona ait bir iz taşıyan nesneye de ulaşır. Bu nesneler; notları olan küçük kâğıtlar, 

sakladığı mektuplar, tanrı tanımazlığını ilan ettiği okulun verdiği İncil gibi şeylerdir.  

Okuyucu kahramanla beraber otuz yıl önce yaşamış bir aykırı kişiliğin izlerini sürer. Kalabalıktır. İsimler 

ve kişiler birbirine karışır çoğu zaman. Olayların her biri sıralı bir zaman akışı içinde olmadığı için 

kopuktur. Baskın olanı, Lizbon Kasabı diye bilinen polis şefinin tesadüfen yazıhanesinin yanına ölümle 

burun buruna gelmesi üzerine onu hayata döndürecek müdahale yapmasıdır. Direnişçi arkadaşlarının 

lanetine uğrar. Bu adam hayatı kurtarılmaması gereken bir adamdı. Senden onu öldürmeni beklemedik. 

Hiçbir şey yapmasaydın zaten kendi kendine ölecekti. Sen onun hayatta kalmasını sağladın, derler. Bir 

kadın kapısını çalar, yüzüne tekrar, tekrar tükürür. Prado için bu olay hayatının bütününü karmaşaya 

sokacak etkidedir. Zaten sıra dışı çalışan aşırı zeki algısı, çok hassas iç dünyası karmakarışık olmuştur. 

Bir hayatın bitmesine hiç kimsenin karar veremeyeceğine dair inancı da dâhil her fikir her kabul yer 

değiştirir.  
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Yazar müthiş üslubuyla okuyucuyu adeta silik, belirsiz bir hatıralar havuzunun içinde dolaştırmayı, 

romanın sisli iklimini okuyanın içine geçirmeyi başarmaktadır. Kitabın kapağındaki (22.Basım) (Dünyada 

3,5 milyon okur) (Son yıllarda okuduğum en iyi kitaplardan biri / İsabel Allande) mottoları haklıdır, 

demek zorunda bırakıyor.  

Kapaktaki ve iç kapaktaki diğer bilgiler şöyle: 

Pascal Mercier; asıl adı Peter Bieri, 1944 yılında Bern’de doğdu. İsviçre vatandaşı, Berlin’de yaşıyor, 

felsefe okudu. Sahnede Ölüm adında bir başka romanı var. 22. Basım Çeviren, İlknur Özdemir, ilk defa 

2007 yılında basılmış, Kırmızıkedi Yayınlarından ilk basımı Haziran 2012, ikinci defa Mayıs 2017 de 

basılmış 397 sayfa.  

 

Mehmet Harputlu 
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Hikâye / Coşkun Yüksel / Sizden Biri Değilim 
 

Savulun başımdan. Sizden biri değilim ben. Çoktan 

tükürmüşüm müesses nizamınızın tam ortasına. 

Kendi çamurunuzda debelenip durun, bırakın beni 

kendi halime. O sahte o yalan o en kutsalında bile 

riya dolu sosyal hayatınız sizin olsun.  Hiç bir 

şeyinizle, hiç birinizle ilgim alakam ilişkim yok. 

Doğduğunuz günden beri kümese alışması için 

ayağına eski ayakkabı bağlanmış tavuktan 

farksızsınız. Ayağınıza bağladığınız ağırlık gibi 

tutkularınızı saplantılarınızı müptela olduğunuz 

şeyleri peşinizden sürüklüyorsunuz. Aslında onların 

peşinden sürüklenip gitmektesiniz ve de buna yaşamak diyorsunuz. Ne yaşıyorsunuz siz?  

Öylesine gömülmüşsünüz ki benliğinizin bataklığına hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Kendiniz için yaşıyor 

kendiniz için gülüyor kendiniz için ağlıyorsunuz. Korku dolu içiniz. Korkunuzu bastırmak için yaptığınız 

her şey gülünç. İşin aslı derinlerde bir yerde her şeyin bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu 

hissediyorsunuz. Var oluşunuz bile öylesine. Var olurken hiçbir etkiniz olmayan süfliyetinizin içinden 

nasıl böyle bir bencillik abidesi çıkarmayı başarıyorsunuz. Şaşmamak elde değil. Korkularınız ve 

bencilliğiniz ile varlığınızı sürdürüyorsunuz.  

Ömrünüzü elde etmek için heba ettiğiniz evleriniz korkularınızdan kaçıp kurtulacağınız sığınak gibi 

geliyor size. İçinde mutlu bir aile tablosu var, siz de mutlu ve huzurlusunuz öyle mi? Hadi oradan! 

Yalanın ihanetin ikiyüzlülüğün üreyip çoğaldığı sonra bir karabasan gibi üzerinize çöktüğü, örümcek 

ağları aslında evleriniz. Orada ne mutlusunuz ne de kaçıp kurtulmaya cesaretiniz var. Bir oyun 

oynuyorsunuz hep beraber. En saf en temiz en som sevgi çocuk sevgisi değil mi? Peki, o çocukların 

kreşlerde, okullarda ne işi var? Kendilerini yetiştirmek geliştirmek hiç değilse bir yabancı dil öğrenmesi 

için mi? Yoksa başınızı biraz rahat ettirmek biraz kendi başınıza kalmak için mi? Parayla satın alınmış 

şefkat veriyorsunuz çocuklarınıza sonra onların nasıl size zulmeden bir canavara dönüştüğünü 

izliyorsunuz adım, adım. Ağzı yeteri kadar büyüdüğünde sizi yutacak bir canavar besliyorsunuz. Onun 

masraflarını karşılamak için dünyanın rezilliğine eyvallah deyip sineye çekiyorsunuz. Niçin? 

Toplum düzeni böyle, düzen böyle kurulmuş, dağ başlarına çıkamayacağımıza göre toplum düzenine 

uymak aykırı düşmemek lazım. Aykırı düşmek de bir cesaret işi çünkü. Toplum düzeni dedikleri rezilliğe 

göz yummanın adına da uyum, diyorlar. İki eşit insanın varlığına tahammül edemeyen, her bir insanı 

bir diğerinin ya altına ya üstüne yerleştiren, sonra üstteki ve alttakilerin davranış şekillerini yazılı yazısız 

belirleyen sistemin adıdır toplum düzeni. Alttaki kimse onun omuzlarına basacaksın, üsttekinin 

ayaklarının altına düşen baş hizanı koruyacak veya mümkünse yerine geçmek için elinden geleni 

yapacaksın. Yapacağın şeyler sınırlı aslında çünkü başın üsttekinin ayakları hizasında, en fazla ortasına 

kadar yükselebilirsin, bir üste geçmek için ağzını ve dilini kullanacaksın. Bu çok rezil bu haysiyet kırıcı 

durumun sihirli bir adı var. Kariyer yapmak. Hadi yap bakalım kariyerini hayırlı olsun.  

Sabah kalktığınızda mutfak dolabınız doluysa, sıcak suyunuz akıyorsa, içine girebileceğiniz tuvaletiniz 

varsa, dışarda hava soğuk ve yağmurlu ise, içinize engel olamadığınız bir mutluluk dolmakta. 

Katlandığınız onca şeyden sonra bu küçük ödül bile bir büyük kazanım olarak görülebilir. Haline 
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şükretmek denilen ekseninden sapmış duygunun pençesine düşersiniz. Buna “haline şükretmek” değil 

sahip olamayanları görüp sevinmek, denmelidir. Korkuların en çatallısından birisinden kurtulmuş 

olmanın sevincidir bu ve son derecede aşağılık bir duygu durumudur. Ama bunları düşünmeye, 

irdelemeye, tartışmaya bile gerek yoktur değil mi?  

Korkudan kurtulmanın sevinci hemen ardından yerini hazzın peşine koşma dürtüsüne bırakır. Siz 

bunları hepsine birden boş verir,  hayat böyle ne yapalım sahte tesellisi ile kendinizi kandırmanın bir 

yolunu bulursunuz. Hayatınız boyunca söylediğiniz yalanları, ihanetleri, sakladığınız gerçekleri, 

çehresini değiştirerek sunduğunuz duyguları, bunlarla aldattığınız insanları bir çetelesini tutsanız 

göreceksiniz ki çok başarılısınız çok!  

Bu kadarını başaran kendi kendini kandırmayı mı başaramayacak, o peynir ekmek kadar kolay. Kaldı ki 

toplum düzeni durumunuzun bilincindedir. Size kendinizi kandırma konusunda sınırsız imkânlar sunar. 

Hayallerini kışkırtır. İçinde oturduğun evden nefret edeceğin kadar güzel mükemmel evler gösterir 

sana. Havuzlar, yeşillikler, beyazın çarpıcı asaletinin her tarafa hâkim olduğu, göz retinasıyla açılan 

kapıları, açıl dediğin zaman açılan televizyonları, perdeleri, kombileri olan evler. Daha neler ve neler. 

Bunlara sahip olma tutkusuyla yanıp tutuşman kendini kandırmanın en başat yoludur. Kediler, 

köpekler, kuşlar beslemek, hayvan hakları ve diğer bütün ezilmişlerin hakları için eylemlere katılmak, 

çalgılı çengili, aşklı meşkli arkadaş toplantıları yapılan mekânlarda gezinmek de kendini kandırmanın 

etkili yollarındandır. Olmadı mı, tamam sana da şiirler, şarkılar, kitaplar, yüksek idealler, entelektüel 

meşguliyetler, diziler, filmler seçeneğimiz mevcut. Haydi, besle bakalım bu zulüm düzenini. Mutlu 

huzurlu bahtiyar.  

Ben çoktan kırdım zincirlerimi. Nasıl olduğunu bile hayal meyal hatırlıyorum. Yaşım yetmişe merdiven 

dayadı artık. Gayet doğal hatırlayamayışım. Şehrin varoşlarında çöplükten artık toplayan insanların 

yaşadığı gettolara ne zaman gittim bilmiyorum. Hurda kâğıtları biriktirdikleri ardiyede bir yer verdiler. 

Bir de hurda çocuk arabası. Orada yatıp kalkıyorum, sabahın erken saatlerinde çıkıp çöplükleri 

dolaşıyorum. Bulabildiklerimi arabaya yükleyip kulübeme dönüyorum. Yenilebilir olanlarla karnımı 

doyuruyorum. Giysi bulduğum da oluyor. Geri kalanları bana merhamet eden aileye veriyorum. Onlar 

da onları satıp paraya çeviriyor.  

Ne korku, ne umut, ne sığınak, ne mutluluk, toplum düzenini oluşturan zincirden çıktım. Şimdi bana 

doğru yaklaşan şu adam, boşluğa bakan mavi gözlerime takılmış durumda. Düşünceleri sızıyor her 

deviniminden, anlıyorum. Bu mavi gözler ne kadar derin, kim bilir zamanında kimler takılmıştı 

cazibesine, acaba nasıl bu duruma düştü. Aile, çoluk, çocuk, kimi kimsesi yok mu?  

Eline cebine atıyor.  

İşte bu!  

Çöplükten atık toplayan yaşlı bir kadına kim acımaz. Şimdi vicdanını rahatlatacak bir miktar para çıkarıp 

verecek. Ben onu alıp boşluğa doğru –adeta bir karanlığa bakar gibi- bakmaya devam edeceğim. O 

gösterdiği merhametin duyduğu korkuya bir çare olduğunu zannedecek. Bunun kendini kandırma 

yöntemlerinden biri olduğu hiç aklına gelmeyecek.  

“Parayı ver, yürü git işine, ben böyle iyiyim, çoktan tükürdüm kurulu düzeninizin içine” demeyeceğim 

elbette.  

Mavi gözlerimle sonsuz boşluğa doğru bakmaya devam edeceğim, biteviye.  

Coşkun Yüksel 
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Nesir Defteri / Ahmet Haşim’den  
 

 

Şerefsiz Miras 

* Düşünüş ayrılığından dolayı hakaret, öteden beri bizde kullanılan aşınmış bir silâhtır ki, şerefsiz bir 

miras halinde, aynı cinsten kalem sahipleri arasında batından batına intikal eder. Onun için hiçbir 

edebî nesil, bu tarz münakaşaları tanımamış olmakla iftihar edemez. Hele ilim ve edep sahalarında 

nekre ve maskara, gâh âlim, gâh münekkit, gâh sanatkâr kılığında merkebini serbestçe 

koşturabildiğinden beri, fikir alışverişinde artık insanî adaba riayet edildiğini görmeği ümit etmek 

çocukça bir safvet olur. 

 

 

 

Şiirin aleti kelimeler herkesin harcı 

* Şiirde manadan ne kastedildiğini bilmiyoruz. "Fikir" dedikleri bayağı mütalaalar yığını mı, hikâye mi, 

mazmun mu ve "vuzuh" bunların adi idrake göre anlaşılması mı demektir? Şiir için bunları elzem 

addedenler, şiiri, tarih, felsefe, nutuk ve belâgat gibi bir sürü söz sanatlarıyla karıştıranlar ve onu asıl 

çehre ve alâiminde seçip tanımayanlardır. Şiirin bu mahiyette telâkki oluşunu, resim, musiki ve 

heykeltıraşlık gibi sanatların kendilerine has ve münhasır fırça, boya, nota ve kalem gibi istimali güç 

bir hünere mütevakkıf vasıtalara malik bulunmalarına mukabil, şiirin bu gibi hususi vesaitten mahrum 

ve ifadesini konuşulan lisandan istiareye mecbur olmasındandır 

 

 

 

Şiire karşı küstahlığın asıl sebebi 

* Parmaklarının tutmasını bilmediği fırçaya ve gözlerinin okumasını bilmediği notaya karşı mütehâşşi 

ve hürmetkâr olan nâ-ehiller kendi kullandıkları kelimelerden vücuda gelmiş gibi göründükleri şiiri 

alelâde “lisan” mahiyetinde telâkki eder. Sırf bu zaviye-i rüyetten bakarak başkaca hazırlıklı olmağa 

hiç lüzum görmeksizin, onu küstahâne bir laubalilikle muhakeme etmek hakkını kendilerinde bulurlar. 

 

 

 

 

Musiki ile söz arasında bir lisan 

* Şair ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli insan, ne de bir vâzı-ı kanundur. Şairin lisanı "nesir" gibi 

anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, mûsikî ile söz arasında, sözden ziyade 

mûsikîye yakın mutavassıt bir lisandır. 
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Şiir şarkıdır 

* Şiir bir hikâye değil, şiir bir şarkıdır 

 

 

 

 

Şiir nesre çevrilemeyendir 

* Şiir nesre kabil-i tahvil olmayan nazımdır. 

 

 

 

 

Eti İçin kuşu öldürmek 

* “Mana" araştırmak için şiiri deşmek terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını ra'şe içinde bırakan hakir 

kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek.  

 

 

 

 

Şiir kavanoz içindeki baldır, arılar dolaşır etrafında 

* Şiirde mevzu şair için terennüm ve tahayyüle bir vesiledir. Tıpkı bir defne ormanının ortasına 

bırakılan bal dolu bir fağfur kavanoz gibi, mana şairin yaprakları içinde gizlenerek her göze görünmez 

ve yalnız hayâlât ve kelime kafilelerini, vızıltılı arılar gibi haricen etrafında uçuşturur 

 

 

 

 

Şiirin yabancıları 

* Bu tarifin haricinde hiçbir şiir yoktur. Böyle olmadığı iddia edebilecek bir şiir varsa o şiir değildir ve 

ona "şiir" diyenler ancak yabancılardır. 
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Sanatın asalakları 

* Herhangi cinsten bir eser-i sanat karşısında (Nedir? Ne demektir? Böyle şey olur mu? Benziyor. 

Benzemiyor) tarzında sualler sıralayan ve ona göre fikir mütalaa beyan eden şahıs sanatkârın 

kendisinden hiçbir şey öğrenemeyeceği ve temasından dikkatle hazer edeceği, âlem-i ruha musallat 

iğrenç bir tufeylîdir.  

 

 

 

 

Sanatın Memurları 

* Sanat mefhumunu taklit eden bir de bir sanat memuru vardır ki, edebiyatta en müzevveci "edebiyat 

hocasıdır” Vehle-i ûlâda unvan ve sıfatı emniyet-bahş olan bu adamın hakikatte "edebiyat dersi" 

kadar vâhi olduğunun düşünülmesi şayan-ı hayrettir. Edebiyat hocası hava satan ve mehtap ışığı imal 

eden efsanevi tacirler gibi güzellik his ve idrakini bir tali mektep pür-garâmına tebaen şakirtlerine 

öğreten şimdiki hatalı terbiye usulünün halk ve icat ettiği beyhude bir mürebbidir 

 

 

 

 

Sanatta vuzuh okuyucunun algısıyla ilgili bir meseledir 

* Şair, umumi lisandan müfriz kelimeleri yeni manalarla zenginleşmiş, her harfi yeni ahenklerle 

tannân-reviş ve şahsi bir lehçe vücuda getirdiği andan itibaren eserinin vuzuhu karie göre tahavvül 

etmeye başlar. Zira vuzuh, esere ait olduğu kadar karinin de zekâ ve ruhuna taalluk eden bir 

meseledir 

 

 

 

 

Hiçbir gerçek hayalden daha güzel değildir 

* Hiçbir çehre hayalde göründüğü kadar hakikatte güzel değildir.  
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Anlamın içine sıkışan şiir 

* Mahdut ve münferit bir mananın çemberi içinde sıkışıp kalan şiir, hududu, beşeri teessürâtinin 

mahşerini çeviren o müphem ve seyyal şiirin yanında nedir? 

 

 

 

 

Bir ülkeyi gezmek nedir? 

* Bir çeşit ölümden sonra tekrar dirilmeyi gerçekleştirmiş olan İkdamın sanat ve edebiyat sütunlarına 

bakmak görevini üzerime almaktan utanıyorum. Bu utanış, edebiyatı yüz kızartıcı bir uğraş olarak 

düşündüğümden ileri gelmiyor. Çünkü bilirim ki İngiliz milleti, Hint ülkesinden ziyade Shakespeare'iyle 

gururlanır. Bilirim ki İran, zalim bir güneşin yaktığı kısır topraklar üzerinde mevcut olmaktan ziyade, 

Hâfız-ı Şîrâzî'nin şiirinde, Behzad'ın resimlerinde ve seccadelerin renkli bahçelerinde yaşıyor. Bilirim ki 

İspanya ne Alphonse'un ne de Primo De Rivera'nındır. Fakat kızıl karanfilli Carmen'in vatanı, ancak 

Greco ve Cervantes'indir. Hayır, edebiyattan değil, karşısında şimdiden aczimi duyduğum okuyucudan 

utanıyorum. 

 

 

 

 

Felsefe taşı nerede? 

* Gazetecilik, ticaret şekline dönüştükten soma, kendisine "müşteri" ismi verilmesi daha doğru olan 

okuyucunun hoşuna gitmek gayretiyle gazeteler giderek sütunlarından "fikrin bütün şekillerini 

süpürüp attı. Tembelleşen güzel bir vücudu nasıl her taraftan yağ tabakaları kaplarsa, gazeteler de bir 

taraftan yiyecek ve içecek ilaçları, diğer taraftan metni uzaklaştıran resimlerin istilası altında kaldı. 

Dünya basınına göz atılınca hükmedilir ki zamanımızda mide ve bağırsak, beyinden çok daha şerefli 

birer organ derecesini bulmuştur. Hatta iri göbekli insanların etrafımızda çoğaldığına bakılırsa, 

birçoklarının şimdi, beyinlerini kemik kutusundan çıkarıp karınlarında taşıdıklarına hükmetmek lazım 

geliyor. Zihin, onurundan bu kadar kaybettikten sonra hayati faaliyette insanın filden, karıncadan, 

leylek veya zürafadan hiçbir farkı kalmıyor. Rabbim! Her zevki tatmin edecek ve ismi yine "sanat ve 

edebiyat" olacak felsefe taşını nasıl bulmalı? 
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Sanatkâr nesli tükenen bir canlı türü mü? 

* Beş, altı seneden beri edebiyatımızın gösterdiği çıplaklık görüntüsü bütün fikir adamlarını 

düşündürse yeri var. Okuyup yazmanın halk arasında yayılması ve bundan dolayı okuyucu adedinin 

çoğalması ölçüsünde yazı sanatında ortaya çıkan bu yozlaşmanın anlaşılmaz sebepleri hakkında çok 

şeyler söylendi. Felce uğrayan maalesef yalnız edebiyatımız değildir. Bu ölgünlük rengi, gizli bir 

hastalığın sarılığı gibi, ruh ve hayalin bütün bahçelerine yayılmakta ve bütün yaprakları, yer yer 

soldurup kurutmaktadır. Geçen gün Türk Ocağı'nın bayramında bütün iyi niyetlere rağmen yaşlı ve 

yorgun iki sanatkârın ney ve sazından daha genç ve daha canlı bir şey dinlenilemediğine bakılırsa, 

musikide de artık sanatkâr neslinin tükenmiş olduğuna kanaat getirmek lazım geliyor. Gerçi iyimserliği 

saflık derecesine vardıran bazı kalem sahipleri, hâlâ kısır çalı fidanları üzerinde taze güller görmekte 

ısrar etmektedir.  

 

 

 

Zekâ gelişiyor fakat beden çöküyor 

* Ne yazık ki vücudun viranlığı zekânın olgunluk zamanına tesadüf eder. Manasız çocukluk, tatsız 

gençlik, olgunluk yaşına hazırlanmaktan başka nedir? Zekâ -nar, ayva ve portakal gibi- geç renk ve 

koku bulan bir sonbahar ürünüdür. En az kırk sene güneşte pişmeden bu asil meyve ballanmıyor. 

 

 

 

 

Aşk yabani bir hayvandır 

* Aşk yabani bir hayvandır. Kanunlar dışında, isyan ve ihtilal dağlarında yaşar. Ancak gece, karanlıklar 

basınca, gizli yollardan şehre girer ve bahçelerin çiçekliğini, ağaçlı caddelerin kanepelerini altüst eder. 

İbadethanelerde her gün lanetlenen aşktır. Hükümetler, polis ve jandarmayı ona karşı silahlandırır. 

Hâlbuki evlilik, bir şehir kurumu, bir emniyet tertibatıdır. At cambazhanelerinde musiki çalan ve 

"fokstrot" oynayan, dişi sökülmüş, tırnakları eğelenmiş, zararsız aslan, orman canavarına göre ne ise, 

aşka kıyasla da evlilik odur.  
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Kölesine benzemeye çalışan efendi 

* Erkekleşmek. İntiharlar tekrar çoğaldı. İhtiyarları açlık, gençleri aşk ölüme sürüklüyor. Gençler içinde 

kendini öldürenlerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Şu halde: Erkeği, seve seve ölüme 

yollayacak derecede cinsî bir üstünlük ve güce sahip olan kadının erkeğe, yani kendi esirine denk 

olmak ve benzemek için yaptığı bütün o boğazlanırcasına gayretlerin sebebi delilikten başka ne 

olabilir?  

 

 

 

 

Ümidin bayraktarı münekkit 

* Her fikir otlağından, topal ve yaralı bir hayvan gibi sopa ile taşla, tekme ile uzaklaştırılan münekkit, 

gerçekte, insan zekâsının en etkili hizmetçilerinden biridir. Gelecek şafaklara doğru yürüyen kafilenin 

ta önünde, ümidin bayraklarını dalgalandıran onun koludur.  

 

 

 

 

Sinema, gerçeğin acıtıcılığına karşılık kolayca aldanışın hazzı 

* Sinemanın diğer bir fazileti de olgun yaşın, kafatası içinde bir deste devedikeni gibi sert duran acıtıcı 

mantığı yerine, çocuk saflığını ve kolayca aldanış kabiliyetini koymasıdır. Rüya âlemi üzerine açılmış 

sihirli bir pencereyi andıran beyaz perdede koşuşan, dövüşen, düşen, kalkan şu ahmak kişilerin tatsız 

tuhaflıklarından veyahut kovboy biniciliklerinden veya olağanüstü hırsızlık olaylarından başka türlü tat 

almak mümkün olur muydu? İnsan saflığıyla beslenen sinema edebiyatı, henüz kıymetsiz yazarın 

işidir. Resmi beyaz perde üzerinde kımıldayan şu rimel ile kirpiğinin her teli bir ok gibi dikilmiş güzel 

kadının gözünden damla damla akan sahte gözyaşları, zevkini ve sağduyusunu, şapka ve bastonuyla 

birlikte vestiyere bırakmayan adamı, üzüntüden değil, ancak can sıkıntısından ağlatabilir.  

 

 

 

 

Solgun yapraklar Ölü kelimeler 

* Hiçbir şey lisan kadar bir ağaca benzer değildir. Lisanlar -tıpkı ağaçlar gibi- mevsim, mevsim rengini 

kaybeden ölü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. Lisanın yaprakları kelimelerdir. Edebî bir 

metni okuyorken, daha düne kadar canlı bir manası olan "melek" kelimesinin, bugün tamamen 

canlılığı tükenmiş, renksiz ve şekilsiz bir söz hâline geldiğini hissettim. Bu kelime şimdi Türkçede soğuk 

bir cesetten başka bir şey değildir  
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Kötü mimari estetik duygumuzu geçmişe gönderiyor 

* Fena mimarın eserinden sakınmak kolay bir iş değildir. Âciz bir hayal dünyası, fakir bir ruh, yol 

ortasına dikilmiş taştan koca bir şekle dönüşünce, bütün bir şehrin manevi sıhhatini, nesillerce 

bozmak kudretinde bir tehlike olur. Son senelerin ağlanacak, sahte mimarisi yüzünden değil midir ki 

ruhumuzun estetik yeteneğine delil aramak için geçmişte yaşamış sanatçıların eserlerine 

başvurmaktan başka çare bulamıyoruz. 

 

 

 

 

Üstat! 

* Eskiden "üstat", herkesçe, onaylanan yetkinliklere verilen büyük bir derecenin ismiydi. Üstat, 

dâhiden bir rütbe aşağıda idi. Bizde bu kelime şimdi, yarı yarıya küçültme ve alaya almayı içinde 

barındıran bir garip şaka sözüdür. Üstat, okuyup yazmakla vaktini boşuna geçirmiş bir aptal ve bir 

bunağın sıfatı şeklinde anlamlı bir tebessümle söylenir.  

 

 

 

 

Denizin çıplak insana boyun eğişi 

* Denizin çıplak insana bu alçalarak boyun eğişi ne gülünçtü! Morfinle sinirleri uyuşturulmuş, 

uyuklayan ve çoluk çocuğa gösterilen bir kafes aslanı kadar gülünç! Büyük kuvvetlerin itaat hâlinde 

görünüşü, ruha ne ağır bir eziyet veriyor! Ölgün yaz denizini seyrederken bu eziyeti, ruhu pençeleyen 

bir kuvvetle hissettim.  

 

 

 

Leylekler 

* Leylek, yaz mevsiminin kuşu değil, bizzat yazdır. Kırmızı gagasının takırtısı, sese dönüşmüş bir sıcak 

temmuzdur. Bir baca üstünden ufka çizilen bir leylek şekli, hayal dünyasına neler hatırlatmaz: Maviliği 

içi bayıltan sonsuz, derin bir sema... Yeşil bir vadide gizlenmiş minareli, küçük, beyaz bir şehir... 

Yarasaların uçuştuğu, kavak ağaçlarının hafif hafif sallandığı yeşil bir akşam... Sıcak bir Asya gecesi: 

Damların yan duvarlarına dayanarak, gizli gizli konuşan ve doğacak bakır bir ayı bekleyen siyah 

zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlıklı kadınlar...  
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Güneşin çıplak gerçekliği gösterişine karşılık gecenin hayali güzelleştirişi  

* Güneş, bütün gün, insana doğru fakat acı şeyler söyleyen bir arkadaştır. Onun ışığında eğlenmenin 

ve mesut olmanın hiç imkânı var mı? Nihayet akşam oldu. Karanlık bastı. Karşı karşıya oturmuş iki 

insan, artık yüzlerimizi görmüyor, yalnız seslerimizi duyuyorduk. Birden, arkamızda garip bir fısıltıyı 

andıran bir hışırtı duyar gibi olduk. Başımızı çevirdik: İki büyük fıstık ağacı arkasından kırmızı bir ay, 

sanki yapraklara sürünerek yükseliyordu. Birden etrafımızda dünyanın bütün manzaraları değişti: 

Sanki Japonyalı bir ressamın siyah mürekkeple çizdiği belirsiz ve tamamlanmamış bir âlem içindeydik. 

Artık her şeyi açıklıkla görmek üzüntüsünden kurtulmuştuk. Yanlış görmek ve hayal etmek imkânının 

sarhoşluğu, vücudumuzu yavaş yavaş bir afyon dumanı gibi uyuşturuyordu. Etrafımızda, gündüzün 

bütün uyuz ağaçları yerine zengin bir orman meydana gelmişti. Karşıda yemek yiyen fakir ailenin kirli 

kızları, yüzlerine vuran ay ışığı içinde birer süslü hayal olmuşlardı. Denizin bulanık suları boşalmış ve 

onun yerine şimdi sahilin kumları üzerinde ışıktan bir sıvı sallanıp şarkı söylüyordu. Dünyanın 

güzelliğinden korkmaya başlamıştık. Zira aydan akan büyünün saadetiyle ruhlarımız çatlayacak kadar 

dolmuştu. 

 

 

 

 

Âşık, yüz bulmayan adamdır.   

* Nice ilahı başların pembe dudakları, her açılışta, beyinden inen koca bir ahmaklık öküzüne yol veren 

bir kapı görevini görür. Bu yüzden bazı kadın başları, gerçekte, altın, elmas ve yakuttan yapılmış 

tiksindirici birer alıklık deposudur. Yılışmamaya ve yüz vermemeye gelince: Bunun önemi 

düşünüldüğünden büyüktür. Kadın gözünün karanlık ışığım üzerlerinde bir an duraklatmayı 

başaramayan bahtsızlar, yani çirkinler ve geçkinler, kayıtsız şartsız bütün kadınlara toptan âşıktır. 

Âşık, yüz bulmayan adamdır.   
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Şiir Defteri / Ahmet Haşim’den  
 

Öğleden Sonra 

İçer gümüş kıyılardan remîde âhûlar, 
Ve onların sesi eyler bütün sükûtu harâp; 
Eder bu da’veti, durgun sulardan istiğrâp 
Gürültüsüz ve uzak mâî diğer âhûlar... 
 
 

 
 
 

 
 
 

Akşam 

Susar meşâcir-i pür-şâm içinde bülbül-ü âp, 
Sular semâ-yı hayâlâtı eyler istîâp; 
Döner bu sâhil-i neyliye gölgeden kuşlar 
Ağızlarında güneşten birer kızıl dür-ü nâp. 
 

 
 
 
 

 

Gece 

Nücûm-u-mâhı dökülmüş semânın eşçâra, 
Melûl manzaralar şimdi bir gümüşlü sehâp; 
Derin sulardaki ecrâmı avlayan kuşlar 
Eder havâlî-i pür-nûr-u mâhitâba şitâp... 
 
 

 
 
 
 

 

Gece Yarısı 

Ve ansızın suya etmekle mâh-ı dûr sükût 
Miyâh-ı rûhumu andırdı safha-i tâlâp: 
O rûh içinde muzî bir garîp neylûfer 
Bütün elemlerin üstünde müncelî ter-ü-tâp.. 
 
 

 
 
 

 

Siyâh Kuşlar 

Gurûb-u-hûn ile perverde-rûh olan kuşlar 
Kızıl kamışlara, yâkût âba konmuşlar; 
Ufukta bir ser-i maktû’u andıran güneşi 
Sükût-u-gamla yemişler ve şimdi doymuşlar. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mehtâpta Leylekler 

Kenâr-ı âba dizilmiş, sükûn ile bekler 
Füsûn-u mâha dalan pür-hayâl leylekler... 
Havâda bir gölü tanzîr eder semâ bu gece 
Onun böcekleri gûyâ nücûmdur yekser... 
Neden bu âb-ı semâvîde avlananlar yok 
Bu haşr-ı nûr-u-hüveynâtı hangi kuşlar yer? 
Eder bu hikmete gûyâ ki vakf-ı rûh-u- nazar 
Füsûn-u mâha dalan pür-hayâl leylekler... 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Karanlıkta Beyâz Kuşlar 

Vahşî karaltılardaki sîmîn kuşların 
Mer’î miyân-ı sîne-i yeldâda yerleri: 
Gûyâ cihân-ı sâyede metrûk-u nûr olan 
Fecr-âşina melikelerin muğber elleri 
Koymuş kenâr-ı sâhile fağfur kâseler 
Mâhın birikmiş orda ziyâ-yı mukattarı... 
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Kuğular 

Suda yorgun, muzî tecellîler 
Ediyor bir tekarrübü ifşa: 
Kuğular, leyi içinde, sîne-küşâ 
Geliyor, gözlerinde mestîler; 
Sanki mahmûl-ü hande keştiler 
Ki olunmuş nücûmdan inşâ.. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kuğuların Avdeti 
Ölü bir sath-ı âbın üstünde 
Ki celî, lerze lerze, dârâtı, 
Sihr-âbâd-ı mâha gitmek için 
Arıyorlar reh-i semâvâtı.. 
 

 
 
 
 

 
 

Yarasalar 

Dağılmış hazân-dîde tüller gibi 
Uçuşmakta sessizce huffâşeler 
Giderler, gelirler... san örmekteler 
Nücûm-u kederle zalâm-ı şebi. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tulü-u Kamer 

Dağıldı cevf-i havâlîye bir garîp âvâz: 
Gürültüler, asabî sayhalarla, çuşâ-cûş; 
Bütün tuyûr-u hafâ gölden ettiler pervâz... 
Neden bu korku, neden ansızın bu cûş-u-hurûş? 
Ufukta, çenber-i lerzân âba yaslanmış, 
Ufukta çünki tecellî-i mâh eder suyu nûş 
 

 
 
 
 

Yollar 
Bir lamba hüzniyle 
Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi; 
Söndü göllerde aks-i girye-veşi 
Gecenin âvdet-i sükûniyle.. 
Yollar 
Ki gider kimsesiz, tehî, ebedî, 
Yollar 
Hep birer hatt-ı pür- sükût oldu 
Akşamın sîne-i gubânnda. 
Onlar 
Hangi bir belde-i hayâle gider, 
Böyle sessiz ve kimsesiz şimdi? 
Meftûr 
Ve muhteriz yine bir nefha-i hayâl esiyor; 
Bu nefha dalları bîtâb-ü-bî-mecâl uyutur. 
Sonra eyler giyâhı nâlende, 
Sonra âgûş-u ufk içinde ölür... 
Ey kalb! 
Seni öldürmesin bir sâye-i şep, 
İşte bir dest-i sâhir-ü-mahfî 
Sana nûr-u nücûmu indirdi. 
Kuruldu işte, mesâfât içinde, lâl-i mesâ 
Bütün meâbid-i hiss-ü-meâbid-i hulyâ 
Bütün meâbid-i meçhûle-i ümmîd-i beşer... 
Gurûp içinde bu eşkâl-i bî-hudûd-u zehep 
Zücâc-ı san’at-ü-fikretle yükselirler hep; 
Büyük denizlere benzer eteklerinde sükût, 
Sükût-u nâmütenâhî, sükût-u nâmahdût, 
Sükût-u afv-ü-emel... 
Bir el 
Derîçelerde bir altın ziyâ yakıp indi, 
Aktı âb-ı sükûta yıldızlar 
Bütün sular zehebî lerzelerle işlendi. 
Tâ öteden, 
Şimdi zer gözleriyle tâ öteden, 
Gam-ı ervâhı vecde dâ’vet eder 
Bütün meâbid-i meçhûle-i ümmîd-i beşer. 
Bütün meâbîd-i vecdin soluk ilâheleri 
Birer birer iniyor, gözlerinde rü’yâlar; 
Dudaklarında ziyâdâr ve muhteriz titrer 
Akşamın bûse-i huzû-eseri. 
Soluk ve gölgeli sîmâlannda reng-i mesâ 
Nakş eder bir teheyyüc-ü rü’yâ: 
Biri yorgun semâ-yı lâle bakar, 
Biri bir gölge meşy-ü-gâşyile 
Miyâh-ı râkideye samt-ü-hâp içinde akar; 
Biri bir erganon-u eb’âdı 
Dinliyor, gölgelerde ser-bezemîn, 
Biri altın göziyle, gûyâ ki, 
Sana ey kalb-i müphem-ü-bâkî 
“Gel!” diyor. 
Lâkin 
iniyor 
İşte leylin zalâm-ı bîdâdı... 
Yollar, 
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Ah ey kimsesiz giden yollar, 
Yolların ey sükût-u hüzn-eseri, 
Bugünün inmeden şeb-i kederi, 
Meâbid-i emel-ü-histe sönmeden bu ziyâ, 
Ölmeden onların ilâheleri, 
Âh gitmez mi, kimsesiz, sessiz 
Yollar, 
Âh gitmez mi hatt-ı sâkitiniz, 
Şimdi zer gözleriyle, tâ öteden, 
Tâ öteden 
Gam-ı ervâhı vecde da’vet eden 
Uzak meâbid-i pür-nûr-u vecd-ü-rü’yâya 
Ki câ-becâ kapıyor bâb-ı vâ’dini sâye. 
 
 

 
 
 
 

 
 

O Belde 

Denizlerden 
Esen bu ince havâ saçlarınla eğlensin. 
Bilsen 
Melâl-i hasret-ü-gurbetle ufk-u şâma bakan 
Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin! 
Ne sen, 
Ne ben, 
Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ, 
Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ 
Olan bu mâî deniz, 
Melâli anlamıyan nesle âşinâ değiliz. 
Sana yalnız bir ince tâze kadın, 
Bana yalnızca eski bir budala 
Diyen bugünkü beşer, 
Bu sefil iştihâ, bu kirli nazar, 
Bulamaz sende bende bir ma’nâ, 
Ne bu akşamda bir gam-ı nermîn, 
Ne de durgun denizdç bir muğber 
Lerze-i istitâr -ü- isti’nâ. 
Sen ve ben 
Ve deniz 
Ve bu akşam ki lerzesiz, sessiz, 
Topluyor bûy-u rûhunu gûyâ 
Uzak 
Ve mâî gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak 
Bu nefy-ü-hicre müebbet bu yerde mahkûmuz... 
O belde? 
Durur menâtık-ı dûşîze-i tahayyülde; 
Mâî bir akşam 
Eder üstünde dâimâ ârâm; 
Eteklerinde deniz 
Döker ervaha bir sükûn-u menâm. 
Kadınlar orda güzel, ince, sâf, leylîdir, 

Hepsinin gözlerinde hüznün var, 
Hepsi hemşiredir veyâhût yâr; 
Dilde tenvîm-i iztrâbı bilir 
Dudaklarındaki giryende bûseler, yâhût, 
O gözlerindeki neylî sükût-u istifhâm. 
Onların rûhu şâm-ı muğberden 
Mütekâsif menekşelerdir ki 
Mütemâdi sükûn-u-samtı arar; 
Şu’le-i bî-ziyâ-yı hüzn-ü kamer 
Mülteci sanki sâde ellerine. 
O kadar nâtüvân ki, âh, onlar, 
Onların hüzn-ü lâl-ü-müştereki, 
Sonra dalgın mesâ, o hasta deniz 
Hepsi benzer o yerde birbirine... 
O belde 
Hangi bir kıt’a-i muhayyelde? 
Hangi bir nehr-i dûr ile mahdût? 
Bir yalan yer midir, veya mevcût, 
Fakat bulunmıyacak bir melâz-ı hulyâ mı? 
Bilmem... yalnız 
Bildiğim sen ve ben ve mâî deniz 
Ve bu akşam ki eyliyor tehzîz 
Bende evtâr-ı hüzn-ü-ilhâmı, 
Uzak 
Ve mâî gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak, 
Bu nefy-ü-hicre müebbet bu yerde mahkûmuz. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Yaz 

Deniz, 
Sürüklenir zehebî kumlar üstünde, 
Bütün menâzır-ı hüzn-ü gurup ile yalnız; 
Yükselen reng-i şâmın altında 
Öksürür nâtüvan-ü-nâlende 
Hasta bir genç kız... 
Bu bahârın kolunda bir erkek 
Hüzn-ü sâriye mezc-i rûh ederek 
inliyor sessiz. 
Sonra... durgun sularda bir yıkanan 
Gölge, göklerde nûrunu kırpan 
Büyük, derin, nazar-âvâre, mâî bir yıldız... 
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Son Bahâr 

Dökerken ufka donuk, kanlı bir ziyâ Eylül, 
Ederek zülf-ü târümârâ hulûl 
Gizli bir sesle ağlıyan ey bât! 
Şimdi göklerde, katre katre, yanan 
Necm-i mahmûru bir dakika nihân 
Ederek, sonra eyliyen ikât, 
Âh, ey bâd-ı hasta, bâd-ı keder.... 
O kadar nâtüvan ki gizli sesin, 
Kendi derdinle kendin ağlarsın, 
Sana derdin senin kifâyet eder... 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kış 

Yine kış, 
Yine şems-i mesâda, âh, o bakış, 
Yine yollarda serseri dolaşan 
Âşiyânsız tuyûr-u pür-nâliş... 
Tehî kalan ovalar 
Sükût eder sanılır mevsimin gumûmiyle; 
Harâp olan sarı yollarda kalmamış ne gelen, 
Ne giden, 
Şimdi yalnız kavâfil-i evrâk 
Mütemâdi sürüklenir bir uzak 
Ufk-u pür-ıstırâb-ü-nevmîde. 
Yine kış, yine kış, 
Bütün emelleri bir ağlıyan duman sarmış... 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Deniz 
İsyân-ı mevc-i zâhire ettinse vakf-ı gûş 
Çarparken ufk-u zulmete bir bahr-i pür-hurûş 
Bildin: o sayhalarla, o seslerle rûh-u âp 
Bî-kaydî-i leyâle eder nakl-i ıstırâp. 
Gûyâ sorar sevâhiline bahr-i nâle-gîr: 
“Olmak neden neşîb-i mezellette bir esîr; 
Bî-had iken semâ gibi, fîrûze-fâm iken, 
Bir cilvegâh-ı encüm-ü lerzân - şâm iken!” 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Son Sâat 

Akşam, ufukta beldeler eylerken iştiâl 
Örter cebîn-i neş’eyi bir hüzn-ü- bî-sebep; 
Sesler durur, hayâl uyuşur dilde, beste-lep, 
Yüksekte nefha nefha eser bâd-ı infial. 
Bülbül ş£(câr-ı sâye, sular şimdi pür-zılâl, 
Sîmâ-yı âbı ra’şeler âheste meşy-i şep; 
Eşçâr dinlenir gibi; bir mûsikî-i kalp 
Yorgun gezer havâları hicrân-ü-hüzne dâl. 
Bî-rengî-i semâya döner çehre-i hayât, 
Pûşîdelerle rûha girer haşr-i hâtırât, 
Ağlar şebâb-ı münkesir âtî-i hâile... 
Bir şehka-i hafî eder eşyâda istisâ 
İndikçe şimdi, hüzn-ü garîb-i sevâhile 
Âlâyiş-i nücûm ile bir leyle-i vedâ. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Yarı Yol 

Nasıl istersen öyle dinle, bakın: 
Dalların zirvesindeyiz ancak, 
Yarı yoldan ziyâde yerden uzak; 
Yarı yoldan ziyâde mâha yakın. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Orman 

Su değil, mevsimin havâsı akan, 
Duyduğun yaprağın, dalın sesidir; 
Suda yıldızların parıltısıdır, 
Bu karanlıkta ba’zı ba’zı çakan... 
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Merdiven 

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, 
Ve bir zamân bakacaksın semâya ağlıyarak... 
Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta, 
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta... 
Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller, 
Durur alev gibi dallarda kanb bülbüller, 
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? 
Bu bir lisân-ı hafidir ki rûha dolmakta, 
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta... 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Bir Günün Sonunda Arzu 

Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu nümâyân, 
Güller gibi... Sonsuz iri güller, 
Güller ki kamıştan daha nâlân, 
Gün doğdu yazık arkalarında! 
Altın kulelerden yine kuşlar, 
Tekrarını ömrün eder i’lân, 
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam, 
Âlemlerimizden sefer eyler? 
Akşam, yine akşam yine akşam, 
Bir sırma kemerdir suya baksam; 
Akşam, yine akşam, yine akşam, 
Göllerde bu dem bir kamış olsam! 
 
 

 
 
 
 

 
 

Havuz 

Akşam yine toplandı derinde.... 
Cânân gülüyor eski yerinde; 
Cânân ki gündüzleri gelmez, 
Akşam görünür havz üzerinde, 
Mehtap kemer tâze belinde, 
Üstünde semâ gizli bir örtü, 
Yıldızlar onun güldür elinde... 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Parıltı 

Âteş gibi bir nehr akıyordu, 
Rûhumla o rûhun arasından, 
Bahsetti derinden ona hâlim, 
Aşkın bu unulmaz yarasında. 
Vurdukça bu nehrin ona aksi, 
Kaçtım o bakıştan, o dudaktan; 
Baktım ona sessizce uzaktan, 
Vurdukça bu aşkın ona aksi. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Şafakta 

Dönsek mi bu aşkın şafağından, 
Gitsek mi ekâlîm-i leyâle? 
Bizden daha evvel erişenler, 
Ağlar bugün evvelki hayâle... 
Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek, 
Düştüyse gönüller bu melâle? 
Bir eldir ufuklardan uzanmış, 
Zulmet bizi çekmekte visâle... 
 
 

 
 
 
 

 
 

Karanfil 
Yârın dudağından getirilmiş 
Bir katre âlevdir bu karanfil, 
Rûhum acısından bunu bildi! 
Düştükçe vurulmuş gibi, yer yer, 
Kızgın kokusundan kelebekler, 
Gönlüm ona pervâne kesildi. 
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Bülbül 

Bir gamlı hazânın seherinde, 
Isrâra ne hâcet yine bülbül? 
Bil kalbimizin bahçelerinde, 
Cân verdi senin söylediğin gül! 
Savrulmada gül şimdi havâda, 
Gün doğmada bir başka ziyâda 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ağaç 

Gün bitti.* Ağaçta neş’e söndü. 
Yaprak âteş oldu, kuş ta yâkût; 
Yaprakla kuşun parıltısından 
Havzın suyu erguvâne döndü. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Süvârî 

Şu bakır zirvelerin ardından 
Bir süvârî geliyor kan rengi. 
Başlıyor şimdi melûl akşamda 
Son ışıklarla bulutlar cengi... 
 

 

 


