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Mirasyedilik edebiyatın baskın figürlerinden biriydi. İyice eskimiş ama yine de bir 

zamanlar usta bir terzinin elinden çıktığı belli olan mantosuna sığınmış bir kadın 

biraz ürkek biraz utangaç oldukça üzgün ve fakat çaresizliği adım atışından belli 

olacak şekilde rehinci dükkanına yanaşmıştır. Dükkanın demir parmaklıklı küçük 

penceresinden seyrek sakalları görünen hilekar bakışlı dükkan sahibine elindeki aile 

yadigarı pırlanta yüzüğü uzatmıştır. Dükkancı gerçek değerinin kat be kat altında bir 

rakam söylemektedir. Kadın bir taraftan bu kadar değerli bir yüzüğün hiç pahasına 

elinden çıkmasına üzülmekte diğer taraftan ailesinin ihtişamlı günlerinden geriye 

kalan tek hatırayı kaybetmek üzere oluşundan dolayı tutamadığı yaşları gözlerinden 

ellerine damlamaktadır.   

Bu sahnenin günümüz insanına dokunan bir tarafı olmaz. 

Acaba artık aileler çocuklarına miras bırakmadığından mıdır yoksa servetin 

kurumsallaşarak borsaya hisse senetlerine devredilmiş olmasından mıdır bilinmez. 

Miras olmayınca mirasyedilik de kavramsal olarak zihinlerden çıkmış olsa gerektir. 

Ailesinden kalan büyük servetleri sefahat yuvalarında, kumar masalarında, daha 

başka bir çok gayrı meşru bağımlılıkların pençesinde tüketen sonra bir dilim ekmek 

için dilenmeye kadar düşen insanların hayatın içinde yer almaları edebiyatta 

karşılığını bulacaktı elbette.  

Edebiyatta karşılığını bulamayacak daha vahim daha acı daha büyük ama bir o 

kadarda gerçek felaketler de var. Üstelik bu denli büyük felaketin yol açtığı algı ve 

zihin yoksunluğu acıyı olduğu şekliyle hissetmeye mani olduğundan işin vahameti 

katmerleşiyor.  

Kavramlar... 

O güzelim, o insan zihnini çok uzak ufuklara taşıma kabiliyetine sahip kavramların 

rehinci dükkanına bırakılan pırlanta yüzükten daha büyük bir kayıp olduğunu idrak 

edebilmek için yine o kavramlara muhtaç oluşumuz meseleyi içinden çıkılmaz bir 

kördüğüme dönüştürüyor.  

"İhlas" denince zihninizde oluşan düşünce, aklınıza ilk gelen fikir, uyanan imge 

nedir? Durun sakın söylemeyin. Önce olması gerekeni söyleyelim. Olanın olması 

gerekenden fersahlarca uzak düşeceği zaten malum. İhlas, büründüğümüz kişiliğin 

yırtılmasıdır. Persona, kelimesi batı dillerinde "kişilik" anlamında kullanılır. Hakkında 

kanun düzenlemesi bile yaptığımız personel kelimesi de buradan türemiştir. Kişi, 

kişilik, kişisel anlamlarını ifade eden "persona" maske demektir. Batı, kişiliğin ancak 

takındığımız maske ile tebellür edeceğini düşünmüş olmalı ki şahsiyeti dışa vuran 

maske ile tanımlamış. Gerçeğin kapılarını iyice zorlayan bu yaklaşım "ihlas" kelimesi 
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ile yörüngesine oturabilir. Basite irca yöntemiyle "olduğun gibi görünmek" 

diyebilirsiniz. Fakat bu son derecede yetersiz kalır. Çünkü ihlas olduğun gibi 

görünmekten daha derinde bir yere işaret eder. İhlas, fiil olmadan suç olmaz 

perdesinin arkasına gizlediğimiz ne varsa, -hatırada, hafızada, bilinçte hatta bilinç 

altında- biriktirdiklerimizin temizlenmesi, arı duru hale getirilmesi, adeta bir kör 

kuyu gibi temas ettiği her şeyi yutan insanoğlunun kendi kendini şeffaflaştırması 

demektir.  İnsan gerçek anlamda ihlas sahibi olabilseydi gölgesi yere düşmezdi.  

"Merve" kelimesini duyduğunda ıssız bir çölün ortasında, aç, susuz ve yapayalnız bir 

annenin susuzluktan ölmek üzere olan kundaktaki bebeğinin çığlıkları kulaklarını 

tırmalarken çaresizce bir tepeden diğerine koşuşturuşunu içinde hissedenimiz var 

mıdır? Ve o çaresizliği içinin en içinde hissettiğinde her zorluğun ardından bir 

kolaylık geleceğinin bilincini asla yitirmeden, o çaresizliğin ve kimsesizliğin aslında 

yüzlerce yıl sonra kâinatı aydınlatacak bir nurun hazırlığı olduğunu aklına 

getirenimiz var mıdır? En çaresiz anın çareye en çok yaklaşılan an olduğunu 

bilincine erenimiz var mıdır? Yoksa hepimiz için "Merve" kelimesi pespaye bir 

ürünün tanıtım markasından ibaret midir?  

İşte kavramları kaybedişimizin hazin hikâyesi böyledir.  

Yıkılmış bir medeniyetin enkazı arasında dolaşan insan enkazları gibiyiz. Desti 

kırıklarından medeniyet keşfettiğimizi zannederek kavramları tüketiyor, harcıyor, 

aile yadigarı paha biçilmez pırlantaları üç kuruşa rehine bırakıyor, ele geçen üç beş 

kuruşu şarap parası yapmaktan imtina etmiyoruz. Çünkü dünya sarhoşluğu şarap 

sarhoşluğuna hiç diyecek kadar gözlerimizi bürümüş.  

Paha biçilemeyecek değerde kavramlarımızı gözümüzü kırpmadan harcıyoruz. 

Böylece harcanmış olduğumuzun farkına bile varamıyoruz.  

Ahenk Dergisinin 59. sayısı da bu kavramlara sahip çıkma gayret ve çabasıyla 

hazırlandı.  

Sağlık ve esenlik dileklerimizle  

* 
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Hangi hoyrat el seni dalından çekti aldı 

Her halde senin kalbin geldiğin yerde kaldı 

Ayrılığın acısı sarmış da endamını 

Bu halini görenin gönlü melâle daldı 

 

Bir gölün sahilinden alınır da bir kamış 

Bir ustanın elinde ondan bir ney çıkarmış 

O da geldiği yeri daima özler durur 

O hasretle her zaman feryad eder ağlarmış 

 

Biz de belâ dedik de geldik bezm-i elestten 

Mâsivaya dalmışız cüda kalmışız dosttan  

Bu sebepten bizim de büküktür hep boynumuz 

Figandan gayrı sadâ çıkmaz sâz-ı şikestten 
 
&&&&&&&&& 

bezm-i elest: Allah’ın ruhlara "elestübi-rabbiküm" (ben sizin Rabbiniz değil miyim ?)  diye soruşu 
belâ: evet; bezm-i elestte ruhların cevabı: “evet, rabbimizsin” 
figan: acılı ses, inleme  
mâsiva: bir şeyden başka olan şeyler; Allahtan mâada bütün varlıklar 
cüda: ayrı 
sadâ: her türlü ses 
sâz: her türlü müzik aleti  
şikest: kırık 
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İsa kemiklere dua edince 
Eblehin talebi geldi yerine 

 
Kudretini izhar eyledi Mevla 
Kemikler dönüverdi hayata 

 
Ortaya bir siyah aslan belirdi 
Bir pençede aptalı telef etti 

 
Kafasını parçaladı beynini akıttı  

Beyni ancak bir ceviz kadardı  

 
Aklı olsaydı bu felakete uğramazdı 

Teni parçalansa da kendine bir şey olmazdı 

Akıl duaya da yol gösterir. Eğer insanda akıl yoksa beyni ceviz kadar bir ebleh ise, 

edilen dua kabul edildiğinde fayda yerine zarar görür. Çoğu zaman insan dua ile 

kendi belasını kendi musibetini davet eder. Ayeti Kerimede güzel gördüğünüz 

şeylerde şer, kötü gördüğünüz şeylerde hayır olabileceği beyan buyrulmuştur. 

Çünkü dua insanın idrakinin yetmeyeceği bir boyuttan bir şey talep etmektir. 

İdrakinin yetmeyeceği şeylerde nefsinin ve arzularının istikametinde bir şey istemek 

sonuçlarını asla tahmin edemeyeceği bir süreci başlatmak olur. Bu yüzden her 

isteğe “hayırlısı” ile ilavesi adaptandır. Kişi canının istediği, hoşlanacağı, mutlu 

olacağı, keyif ve lezzet alacağı şeyleri ister. Eğer bu isteği kendi hakkında hayırlı 

değilse sonuç kendi felaketini çağırmaktan başka bir şey olmaz. İstemek akıl ile 

beslenmelidir. Nefsi aklına galip gelenler hiçbir taleplerini akılla besleyemezler.  

Duanın gücü kemikleri bile diriltebilir. Ölmüş hiçbir hayat emaresi kalmamış kuru 

kemiğin yeniden hayat bulup dirilmesi olağanın dışında olduğu için mucizedir. 

Sonsuz kudret sahibine göre basit sıradan bir iştir. İdrakinin yetmeyeceği yer işte bu 

kudret sahibinin kudretinin sonsuz ve sınırsız olmasıdır. O kudret sahibinin insana 

dua etme izni vermiş olması merhametindendir. Bu izni şuursuzca, gelişigüzel 

kullanmak, keyfine göre bir şeyler istemek, gelişigüzel taleplerde bulunmak, acaba 

oluyor mu kabilinden sanki imtihan eder gibi dua etmek beyinsizlikten başka bir şey 

değildir.  

Böyle bir beyinsiz, Hazreti İsa’nın duasının kabul edilmesini, ölüleri bile dirilten bir 

olağanüstülüğe erişiminin olmasını “hadi şu kemikleri dirilt de bir görelim” 

mesabesinde talepte bulunmuş, dua sonucunda kemikler gerçekten dirilmiş ama 

ortaya siyah bir aslan çıkmıştı. Siyah aslan dua talep edenin kafasını ezip öldürdü. 

İnsan dua ile kendi belasını ve musibetini çağırmış oldu.  
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Meselenin idrakin dışında kalan bölümlerinden biri kemiklerinden yeniden dirilenin 

aslanın durumudur.  

İsa aslana dedi “çok çabuk parçaladın” 
Aslan dedi “çünkü seni çok perişan etmişti” 

Eblehi parçalamak İsa’yı ısrarı ile yormasının bizar etmesinin cezasının aslan 

tarafından verilmesiydi. Kemiklerinden dirilen aslan bir görev için diriltilmişti.  

Bazen kısmet olan rızık olmaz 

“O adamın kanını niye içmedin” diye sordu 
“Kısmetimdi ama rızkım değildi” şeklinde cevap verdi 

 
(470)Çoğu kimse bu aslan gibi saldırır kükrer 

Ama avını yiyemeden dünyayı terk eder 
 

Kısmeti saman kadar hırsı dağ gibi 
Hak indinde yüzü yok itibar peşindedir 

Hayat da böyledir. İnsanların çoğu kısmetiyle yetinmez hep fazlasını ister. Hırs için 

cehennemin yedi kapısından biri denmiştir. Haris mahrumdur hadisi şerifi de keza 

hırsın kısmeti artırmayacağını beyan buyurur. Hırslı kişi elindekiyle yetinmediği için 

sahip olduğu şeyden de mahrumdur. Kaldı ki kısmet ve rızık birbirinden ayrılarak 

daha büyük bir hakikate dikkat çekilmiştir. Hırs tıpkı öfke gibi, şehvet gibi, gazap gibi 

insanın düşüncesine ve duygusuna hükmederek onun davranışlarını belirler. 

Bundan kurtulmanın yolu diğerleri gibi Allah’a sığınmaktır.  

Ey acizlere ihsanı bol olan rabbim 
Bizi hırstan ve gafletten kurtar 

 
Rızık görünüyor lakin altında tuzak 

Göster bize nedir bundaki murat 

Hırsın sebep olduğu gafletten kurtulamayanın rızık endişesi onun için bir tuzağa 

dönüşür. Hırs ve sonucu gaflet içindeki insan acze düştüğü için acizlere yardım 

rabbim ifadesiyle onun merhametine sığınılmıştır.  

Aslan İsa’ya dedi; “bu av değildi 
Mutlak bir öğüt ve ibret içindi 

 
Eğer benim cihanda olsa idi kısmetim 

Ölüler diyarında ölülerle olmaz idi sohbetim 
 

Bu öğüt temiz su bulduğu halde bağıranlaradır 
Eşek sıfatlılara boş ve çok konuşanlaradır 

Asıl mesele aslanın avlanması değildi. Asıl mesele bu hikâyedeki ibret ve öğüt idi. 

Kimlere öğüt? Dünya hayatında rızkının takdir edilmiş olduğunu bilmesine rağmen 

rızık derdine düşenlereydi. Rızık endişesi şeytanın fakirlik korkusundan 

doğmaktaydı. Esas olan rızkın daha fazlasını talep etmek veya onun hırsıyla harama 
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sapmak değil verilene şükretmek, kanaat etmek, yetinmekti. Hırs ve sürekli 

verilenden fazlasını istemek eşeğin temiz suya ayağını sokmasına benzer. Verilen 

temiz kısmetten ve rızıktan mahrumiyete sebep olur.  

Eşek temiz suyun bilse kadrini 
Ayağını değil sokar serini 

Bu hikâyedeki kısmet ve rızkı sadece maddi olanla sınırlamamak gerekir. Temiz 

duygu ve düşünce, manevi haz, hikmet, din ve inanç hepsi rızık ve kısmet 

cümlesindendir. Peygamberin hayat bahşeden öğütleri, ruhunun terakkisini 

sağlayan temel düsturlarını hiçe saymak o rızık ve kısmetten mahrumiyet demektir.   

Hayat bağışlayan hikmetler saçan hesapsız 
Bir peygamber bulur da münasebetsiz 

 
Onun huzurunda tutmaz da edep 

Kendine bir hayat etmez bak talep 
 

(480)O köpek nefsinin dirilmesinden sakın 
Can düşmanın o zarardır hep unutma sakın 

 
Toprak başına olsun o kemiğin 

Köpek nefsini can avından men eylemesin 

Kemiklerin dirilmesi için dua etmek bir bakıma kemik peşinde koşmaktır. Kemik 

peşinde koşmak köpeğin hasletidir. Nefsine uyan, nefsinin köpekleşmesine göz 

yumandır.  

Köpek değilse nefsin bu kemik arzusu neden 
Sülük gibi kan içicilik hangi sebepten 

 
Basiret nuru olmayan göz ne biçim gözdür 

İmtihan vaktinde rezil rüsva olacaktır 
 

Zan bazen hata bazen isabet eder 
Bu nasıl zandır ki gittiği yoldan kör olarak döner 

 
Başkaları için ağlayıp durma 
Bir uzlete çekil kendine ağla 

 
Ağlayan buluttan beslenir dallar 

Mumun gözyaşından gelir aydınlık 
 

Ağlayanları görünce yanlarına otur 
O gözyaşlarından belki sana da fayda gelir 

 
Fani ayrılıklara gözyaşı dökenler 

Sonsuzluk cevherinden habersizdirler 

* 
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Son asrın önde gelen muharrir, müellif, 

hattâ kendisinin çok kullandığı tabirle 

münşîlerinden biri. Hatırat ve tercüme-i 

hâl tarzında ve tadındaki romanları ve gezi 

yazılarıyla ve daha çok makaleleri ve 

günlük fıkraları ( köşe yazıları) ile 

tanınmıştır. 

Hayatı: 

 1890: Babasının memuriyeti 

dolayısıyla bulunduğu Şam ’da doğdu. 

Mevlana’nın soyundan Ankara valisi Ali 

Muhittin Paşa ile Makbule Hanım ’ın oğlu.  

 1898: Vefa Taş Mektebi’ni bitirdi 

 1901: Şemsü’l- Maarif adlı özel bir 

mektebe girdi. Bu okulda arkadaş olduğu 

Refik Halit (Karay) ile dostluğu,  Galatasaray’da, yazı hayatında ve 

sürgünlerinde devam eder. 

 1909: Rüşdiye’den sonra girdiği Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten sonra 

önce Tanin sonra İkdam gazetelerinde çalışmaya başladı.  

 1911: Hürriyet ve İtilaf Fırkasının yarı resmî yayın organı gibi olan Şehrah 

gazetesinin yazı işleri müdürlüğü görevine getirildi. 

 1912: Kendi adıyla anılacak Alemdar gazetesini neşre başladı. Alemdar 

kapatıldıkça başka isimlerle çıkardı. Ayrıca Darbe, Şehrah, Nevrah, Yeni Yol, 

Meslek, Bedâhet, Mukavemet, Hedef, Takvimli Gazete, Teşrih, Âlem, 

Haberdar, Azim, Asildâr gibi isimlerle yeni gazete ve dergiler de yayınladı.  

 1913: Babıâli Baskını üzerine Alemdar’ı kapattı  

 1914-1918: Sinop, Çorum ve Konya ’da sürgün yaşadı  

 1918 - 1921: Mütarekeden sonra İstanbul’a dönerek gazetesini tekrar 

çıkarmaya başladı.  

 1922: Milli Mücadele hakkındaki bazı yazıları sebebiyle Yüzellilikler listesine 

alınması üzerine Avrupa ’ya gitti.  

 1938: Celal Bayar hükümetinin çıkardığı af kanunundan yararlanarak 

Türkiye ’ye döndü.  

 1938 - 53: Yeni Sabah, ve 1953 - 68 Milliyet gazetelerinde fıkra muharrirliği 

yaptı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tasnif Kurulu üyesi olarak çalıştı.  

 1968 (4 Kasım): İstanbul’da vefat etti. Vasiyeti üzerine cenazesi Konya ’ya 

götürülerek Mevlana türbesi karşısındaki Üçler Mezarlığı’nda toprağa 

verildi. 
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Sanatı: 

1938 öncesi yazıları siyasetle öylesine iç içedir ki, siyaset mi onu namlı bir kalemşor 

yaptı, iyi bir muharrir olduğu için mi siyasete bu kadar daldı, karar vermek güçtür. 

Kat’î olan bir şey varsa 1938 sonrası yazılarında siyasete dair izler bulmak, hele de 

şu veya bu siyasî görüşe taraftarlık veya muhalefet ettiğini görmek ya da söylemek 

müşküldür. 

İttihat ve Terakki Cemiyetine çeşitli sebeplere dayanan muhalefeti onu ilk 

sürgününe (1914-1918: Sinop, Çorum ve Konya) mahkûm etmiş ve neticede bu 

cemiyetin önde gelen muhaliflerinden biri haline getirmiştir. Bu muhalefet ise 

Anadolu Hareketinin bu cemiyetin eseri olduğuna, başındakilerin de İttihat ve 

Terakki’nin başındaki kadro ile ayni veya yakın olduklarına inanmasına ve karşı 

çıkmasına sebep olmuş, bu karşı çıkış da onun 150’likler listesine girmesine ve ikinci 

sürgününe mahkûm etmiştir. Bu mahkûmiyeti cebren yaşamasa da bir müddet yurt 

dışında yaşamasına sebep olmuştur. 

Son sürgününden yurda döndükten sonra yazılarında siyasî mevzulara girmemiş, o 

eski siyasî vechesi tarihin derinliklerinde kalmıştır.  Hüküm sahiplerinin yüklediği suç 

unsurlarının fark edilme imkânı bile kalmamış, o günlerin meselelerinden 

bahsedilse de bu günün genel alâka seviyesinin altına düşmüştür 

Bu gün daha çok sanatı ile değil; siyasete karışmayan, yâni suya sabuna 

dokunmayan son dönem yazılarına bakmadan; o eski, mazide kalmış siyasî 

vechesiyle ve menfi tesbitlerle anılır. Onu hatırlayanların sayısının hızla düşmekte 

oluşunun önde gelen sebebi de budur.  

Galatasaray Lisesindeki tahsili sırasında Hammer mütercimi Ata Bey (Edebiyat), 

Serveti Fünûn edebiyatını kuranların etrafında toplandıkları Recaizade Mahmut 

Ekrem, Muallim Feyzi (Farsça), Rıfat Bey, Muallim Naci,  Baban zade Naim, Hacı 

Zihni Efendi, Veled Çelebi (Farsça), Mecid Efendi, Said Bey, Abdurrahman Şeref Bey 

(Tarih) ve Tevfik Fikret gibi edebî ve siyasî kişiliklerden ders almıştır 

Ref’i CevadUlunay bugün pek rastlanmayan, varlığı ve manâsı bile unutulmaya yüz 

tutmuş bir kalem selâsetine sahipti.  

Gazete yazılarının yanı sıra Kalem ve Gıdık mecmualarında yazılarında siyasal mizah 

örnekleri verdi. Tiyatro ve müzik tenkitleri, romanlar yazdı, tercümeler yaptı. 

Günlük hayatın meselelerini ele alan fıkraları, seyahat yazıları ve daha çok gazeteci 

diliyle yazdığı röportaj / hatıra tarzındaki tarihî romanlarıyla tanındı.  

Fıkralarında bu günlere göre eskimiş kişiler ve hadiselerden bahsetse de fikirler 

tazeliğini korumaktadır. Buna rağmen bahsettiği kişilere de sağlam görgü tanıklığı 
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ettiğinden bunların çoğu için ona bir manada bir tercüme-i hal (biyografi) muharriri 

hüviyeti vermektedir. 

Eserleri: 

Roman: 

 Bir Başka Âlem: Mistik ve fantastik bir roman 

 Bu Gözler Neler Gördü: Hatıralardan derlenmiş roman 

 Dağlar Kıralı Balçıklı Ethem: Bir eşkıyanın romanı 

 Enkaz Arasında: Paris hatıralarından derlenmiş roman 

 Eski İstanbul Yosmaları: İstanbul hatıralarından derlenmiş roman 

 Köle: Bir aşk romanı 

 Mermer Köşkün Sahibi: Bir İstanbul romanı 

 Sayılı Fırtınalar: İstanbul kabadayıları 

 Üçler: Mistik ve fantastik roman 

Hatıra:  

 Rıza Tevfik / Şiirleri ve Mektupları: Hatıralarla biyografi 

 Sürgün Hatıraları (Menfa'lar / Menfiler): Önce Alemdar gazetesinde tefrika 

halinde neşrolunmuş, daha sonra kitap haline getirilmiştir 

Seyahat: 

 Hindistan’da Gördüklerimiz  

 İhtişam Diyarı Hindistan  

Hakkında: 

 Hilmi Yücebaş - Ulunay - Hayatı Hatıraları - Eserleri  

 Mustafa Özcan - Refi Cevat Ulunay’ın Mevlana İhtifalleri ve Konya Yazıları  

___________________________ 

menfa: bir kimsenin sürgüne gönderildiği yer, sürgün yeri 
menfi: olumsuz, negatif; sürgün edilmiş, sürgün 
mer’iyet: yürürlükte olma, yürürlük 
selâset: anlatıştaki kolaylık ve rahatlık; açık, kolay, akıcı ve âhenkli ifade 
vak’a: hadise, olay 
veche: yüz, yön 
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Zahmet-i humekadan öyle olmuş ki bîzâr 

Dil-i viran arzular bu harabattan firar 

Mey-i sahba-i cama minneti olmasa da  

Pir-i mugan bırakmaz ahibba gönül koyar 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ahibba: ahbablar, dostlar, sevilenler 
bîzâr: rahatsız, bıkmış, usanmış, küskün 
cam: kadeh 
dil-i viran: yıkık, harap gönül 
hârâbât: harabeler, viraneler 
humeka: ahmaklar 
mey-i sahba: şarap, (tasavvufta) aşk 
pir-i mugan: meyhaneci; (tasavvufta) mürşid 

 

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

Mala mülke dadanmış yolunu beka bilir 

Kesreti farketmez de kılleti bela bilir 

Muhabbete bir kapı bulamayınca garip 

Benliğin pençesinde ukdeyi sevda bilir 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
beka: bâki olmak., ebedîlik 
kesret: çokluk, bolluk, ziyâdelik 
kıllet: (kesretin zıddı), azlık,  kıtlık, nedret 
ukde: içe dert olan şey, takıntı 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Davet olmadan düşman zor zapteder kaleyi 

Günahkârı gösterip uydurma bahaneyi 

Hakk‟ın terazisinde zerre inhiraf olmaz 

Hiç kimsenin günahı ibra etmez kimseyi 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bahane: sebep, vesile; sebep, yerinde olmayan sebep 
ibra: aklama 
inhiraf: sapma 

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

Niyetim halis diye kasılma kabadayı 

Köprüyü geçmek için soyunu etme ayı 

Niyetler yargılanmaz amellere bakılır 

Asla meşru kılamaz netice vasıtayı  

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

amel: iş, davranış 
halis: temiz, saf 
katiyen: asla, kesinlikle 
meşru: yasal  
vasıta: araç  

 

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

Dilenci pespayedir içi kara zencisi 

Duygu sömürücüsü merhamet düzencisi 

Gene de dereceler vardır aralarında 

En hakir ve erzeli itibar dilencisi 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
erzel: en rezil  
hakir: itibarsız, değersiz, aşağı, adî, bayağı  
pespaye: alçak, soysuz, aşağılık 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Mütefekkir ölünce düşünür doldu pazar 

Edibin kalemini kaptı her okuryazar 

Bir gayri meşru velet doğdu düşünür yazar 

Net denen mezbelede durmaz eşinir yazar 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gayri- meşru: kanunsuz, töreye aykırı, yolsuz 
mezbele: çöplük; pis şeylerin bulunduğu süprüntü yeri 
mütefekkir: tefekkür eden; derin ve ince düşünen, çok düşünen 
velet  (veled ): erkek çocuk. Oğul. Çocuk 

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

 

Ahbabdan selam gelir sevinçle dolar hane 

Huzuru bulmak için bir tebessüm bahane 

Tersi de böyle basit tersi de böyle kolay 

Bir nadan fiskesiyle bak ki saray virane  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ahbab  (ahbap): dost; sevilen kişi 
bahane: vesile, sebeb 
nâdan: cahil, bilmez, nobran, kaba, haddini bilmez  
tebessüm: gülümseme 

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

 

Dünyayı gönülleri imar eder mutiler  

Güzellikleri durmaz harab eder asiler 

Kiminin de takati yetmese de yıkmaya 

Hiç bir şey bilmese de küfran-ı nimet eder 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

âsi: isyan eden; emirlere itâat etmeyen, günah işleyen 
harab (harap): viran, ıssız, yıkık; perişan 
imar: yapmak; tâmir etmek; şenlendirmek; mâmur kılmak 
küfran-ı nimet: nankörce davranma, velinimetine karşı nankörlük etme 
muti: itaatli, terbiyeli; isyan etmeyen 
takat: güç, kuvvet; iktidar 

 
 

 
 



15 
 

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

 

Sakın bir şey isteme tembel ile nekesten 

Ancak akıl alırsın yüksekten veya pesten 

Her zaman ve daima almaktır tercihleri  

Alamazlar bir nebze nasihatten ve dersten 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nebze: az şey, küçük bir parça 
nekes: cimri, hasis; eli sıkı 
pes: alt, aşağı; alçak, yavaş, hafif (ses) 
 

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

Doğru kılavuz bulan belâdan azâd olur 

Yükünü yere yıkan ebeden âbâd olur 

El tutup ikrar verip sonra rücu edenin 

Hafazan Hak tealââhiriberbâd olur 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
âbâd: imar edilmiş, mâmur, bayındır 
azâd: serbest, hür; kimseye bağlı olmayan 
hafazan Hak tealâ: Allah saklasın, Allah korusun 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Çulcuların Mustafa sohbeti severdi, açık bir kahvede demli bir çayın eşliğinde 

yapılan sohbetleri daha çok severdi. Yavaş yavaş, tane tane konuşurdu. Kurduğu her 

cümlenin içindeki kelimelerin arasındaki boşluğa nerdeyse bir kelime daha sığacak 

gibi konuşurdu. Bu konuşma şekli ona ciddi bir ağır abi havası verirdi. Ağır abilik 

sadece konuşma tarzında değildi. Antika şeylere de düşkündü. İşlemeli bir tütün 

tabakası, kehribar ağızlığı, kuka tespihi vardı. Konuşmasına benzer bir ciddiyetle 

sigarasını sarar, ağızlığa takar, çakmakla yakar, derin bir nefes çektikten sonra, iri 

taşlı kuka tespihini şakırdatarak birkaç tur çeker. Sonra çayından bir yudum alırdı. 

Konuşmaya genellikle “gardaş” diyerek başlar, mevzu ne olursa olsun bilgiçlik 

taslayan tavrıyla etrafındakileri sinirlendirirdi. Bu durum kaçınılmaz olarak onunla 

dalga geçme zemini hazırlamış olurdu. Takılırlar, ağır şakalar yaparlar, kızdırmaya 

çalışırlar, her hareketinden gülünecek bir komiklik bulup çıkarma ustalığını 

gösterirler, sanki önceden çalışılmış bir senaryoyu oynar gibi hep beraber ortaklaşa 

üzerine giderlerdi. Fakat o ağır abi tavrını hiç bozmazdı. Kızmaz veya kızdığını belli 

etmez, küçük çocukları hoş gören bir büyük gibi basitçe gülümsemekle yetinirdi.  

Mahalleden okumuş biri Devlet Su İşlerinde topoğraf olmuştu. Açık arazide baraj 

yapılacak bir alanın topoğrafyasını çıkaracak ekip kurmasını istemişler, o da 

tanıdıklarından mira cihazını taşıyacak biri, nirengi üç ayağını taşıyacak bir başkası, 

aşçı, şoför, altı kişilik bir ekip kurmuştu. Ekip araziye çıktı. Şehre üç dört haftada bir 

geleceklerdi. Erzak ve malzeme temin edip birkaç gün izin kullanıp tekrar araziye 

döneceklerdi. Kar yağıncaya kadar devam edecek bir işti. Ekipte Mustafa da vardı. 

Issız yerlerde ekibin tek eğlencesi Mustafa idi. Yapılan şakaların dozu artsa da o 

mütevekkil tavrını hiç bozmuyordu. Kızmıyor, öfkelenmiyor, cevap vermiyor verse 

de çok hafif şeylerle durumu geçiştiriyordu.  

İzin günlerinin birinde nasıl olduysa bir muzip Mustafa’yı evlerinin önünde gördü. 

Mustafa üç aylık bebeğini kucağına almıştı. İhtimal ki bebeğin annesi kapıyı 

örtünceye kadar kucağında tutacaktı. Bu anlık görüntü dalga geçilecek birçok 

konuya yol açmaya yetmişti. Araziye döndüklerinde bir daha ki izin haftasına kadar 

onları idare edecek malzeme üretmeye başladılar. Önce birisi Mustafa’nın büyük 

mendiliyle başını bürükleyip orta oyunu yaptı. Bu ona “karı kılıklı” “kılıbık” 

“erkeklikten nasipsiz” demenin görsel yoldan imasıydı. Ekiptekilerin hepsi akşam 

yemeğine bu gösteriyi meze yaptı. Güldüler. El çırpıp soytarıyı oynatmaya kadar 

vardırdılar işi. Bu gösteri birkaç gün devam etti. Sonra aynı soytarı başka bir hareket 

geliştirdi. Kollarını birleştirip iki yana sallamaya başladı. Bu da kucağına bebek alıp 

sallama demekti. Hareket basitti. Diğerleri kolayca taklit etti. Operanın korosu hep 
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beraber aynı hareketi yapıyorlardı. Sonra soloya sıra geliyor, içlerinden birisi acıklı 

bir uzun hava okumaya başlıyordu. 

Nihayet meramları olmuştu. Mustafa öfke içinde ayağa kalktı. Şimdiye kadar 

yaptıkları bütün şakalara, takılmalara, alaylara tahammül edip hoşgörüyle 

gülümseyen Mustafa’nın suratı öfkeden kapkara kesilmişti. Birkaç adım geriye 

çekildi. Diğerleri sustu. Merakla onun tepkisini bekliyorlardı. Asıl maksatları da 

buydu zaten, kızınca göstereceği tepkiyi yeni alay malzemesi yapacaklardı. 

Mustafa’nın ağır abi havası yoktu. Kalın sesi iyice kalınlaşmıştı.  

“Ulan sizde ciğer yok mu, ciğerinizi…” diye bir küfür savurdu.  

Hepsi susup kaldılar. Bu beklemedikleri bir şeydi. Mustafa kızmaz, Mustafa gönül 

koymaz, öfkelenmez hele hiç küfür etmezdi. Üstüne üstlük ettiği küfür şimdiye 

kadar duydukları bir küfür de değildi.  

* 

Mustafa’nın okuma yazması askerde Ali Okulunda öğrendiği kadardı. Öyle ince işleri 

duyduğu yoktu. Duymuş olsa da kulak vermezdi. Ne beyin nöronlarına ne Endorfin 

salgısına aklı ermezdi. Testosteron salgısından doğmuş sevgi sözcüklerinden de 

bihaberdi. Kucağına aldığı bebeğe kendi genlerini geçirdiği, soyun devamı 

dürtüsünün hayatı en temel yerinden şekillendirdiği falan da umuruna gelmezdi. 

Ayrıca ciğer ile sevgi arasındaki bağlantının künhüne hiç vakıf değildi. Hele şairlerin 

ciğer, kan, lal taşı arasında kurdukları ilintiden, hasret ve ayrılık acısının ciğer 

yangınıyla tarif edilmesinden haberdar olması hiç mi hiç mümkün değildi. Bu 

mümkün değilken, madenden çıkarılan lal taşının kırmızı renginin aslında soluk 

olduğunu, daha parlak bir kırmızı renk vermek için ciğer kanıyla bulanıp güneşte 

bekletildiğini, kazandığı kırmızı rengin tonu eğer nar rengine yakınsa “rummani” 

veya “enari”, şarap kırmızısına yakınsa “şarabi”, gül rengine yakınsa “erguvani” 

dendiğini nereden bilecekti. Keza Fuzuli’nin kara taşı kızıl kan ile renklendirsem, 

hasleti değişip de “bedehşan / lal taşı” olmaz dediğinden nereden haberi olacaktı. 

Şairlerin aşk, muhabbet, hasret, hicran gibi duygu durumlarını ciğer, kan, kırmızı, lal 

taşı, bedehşan, sevgilinin yanağı veya dudağındaki kırmızılık gibi uzak yakın birçok 

anlamı zihnimizde yeni hayaller uyandıracak şekilde ilintileyip şiirler söylediğini 

bilmesine zaten gerek yoktu. Çünkü o dinlediği türküler, mayalar, hoyratlar, 

elezberler, divaniler ve bilumum uzun havaların söylediği bir şeyle yetiniyordu. 

İnsan ciğeriyle sever, ciğeri ne kadar kuvvetliyse sevgisi o kadar sağlam olur. Ciğer 

aynı zamanda acı çekilen yerdir de. Yanar, kebap olur, kanar, etrafı kana bulanır. Bu 

yüzden acı çekmesini bilmeyen sevmekten de yoksun olur. Bir bakıma ciğer yiğitlik 

ve cesaret de dâhil cömertlik ve fedakârlık da dâhil bütün duyguların kaynağıdır. 

Duygusuz insana ciğersiz denmelidir.  
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İşte bu yüzden Mustafa “Ciğerinizi…” diye küfür etmişti. Sevmekten, acı çekmekten, 

dostluktan, cömertlikten, yiğitlikten, vakardan nasipsizler, sizdeki gerçek ciğer değil 

sadece bir et parçası, insanın bebeğine gösterdiği sevgiyle bile dalga geçecek kadar 

müptezelsiniz, demek istemişti, herhalde.  

* 

Kısa bir şaşkınlık anından sonra hepsi birden kasıklarını tutarak gülmeye başladılar. 

Birincisi Mustafa’yı sonunda kızdıracak bir zaaf noktası bulmanın zaferiydi 

mutluluklarına sebep. İkincisi yeni, tuhaf, komik hiç duyulmadık bir küfür çeşidi 

öğrenmişlerdi. 

* 
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Bir vezir her nedense görevinden atıldı 

Kaftanını çıkardı dervişlere katıldı 

 

Dergâh hayatı ona yeni ufuklar açtı 

Sohbet muhabbet zikir ruhuna ışık saçtı 

 

Bir müddet sonra hünkâr geriye davet etti 

Eski vazifesini iade edecekti 

 

Eski vezir teklife hiç tenezzül etmedi 

“Eskisinden iyidir şimdiki halim” dedi 

 

Rahatı arayanlar onu uzlette bulur 

Ahaliye karışan elbet rahatsız olur 

 

Ne hükümette çalış ne orada dolaş dur 

Sorumluluk alırsan işler senden sorulur 

 

Padişah ısrar etti “memleket işlerini 

İdare etmek için lâzım akıllı biri” 

 

Vezir cevap gönderdi “akıllı olan insan 

O işlere yanaşmaz uzak durur bunlardan” 

 

Canlılar gıdalanır ufacık bir katıktan 

Hüma kuşu bu yüzden oldu kuşlara sultan 

 

Uzaktan gören biri sorar Karakulağa  

“-Nasıl oldu da böyle dost oldunuz aslanla 

 

Hep beraber gezersin bunun sebebi nedir” 

“Artığıyla doyarım” diyerek cevap verir 

 

“Onun heybetiyle de düşmandan korunurum 

Ben zayıfım güçsüzüm böyle emin olurum” 

 

“-Öyleyse neden böyle hep geriden gidersin 
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Yanına sokulup da aziz dostu olmazsın?” 

 

“-Çünkü aynı zamanda ben ondan çok korkarım  

Güçlüye yakın olsam tehlikede olurum” 

 

Bir mecûsi yıllarca mabette ateş yaksa 

Bir gün içine düşse küle döner o anda 

 

Olursan eğer sen de hükümdarlara yakın 

Ya bol altın alırsın ya gidiverir başın 

 

Onların mizacının değişmesinden sakın 

Selam verene kızar sonra bir gün bakarsın  

 

Bak ki söven birini mükâfata gark eder 

Ders almak isteyene bunları bilmek yeter 

 

Çok zarafet nedim‟e sayılsa da meziyet 

Kendini bilen için hem kusur kabahat 

 

Ciddi ve vakur davran kendine ol mukayyet 

Tabasbus ancak olur nedimliğe delâlet 
 
Kaynak: Gülistan; Şeyh Sadi Şirazî 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dergâh: tekke  
gark etmek: çok bol vermek 
hümâkuşu : Devlet kuşu. (Hikâyede: Gölgesi kimin başına düşerse o padişah olurmuş, derler 
hünkâr:pâdişâh, sultan, hükümdar 
kaftan: üste giyilen astarsız, uzun, bolca elbise, hilat; teşrifat elbisesi 
karakulak: Anadolu vaşağı da denilen bir yabanî kedi türü 
mecûsi: ateşe tapan, ateşperest, Zerdüştî 
meziyet: üstünlük, değerlilik, yüksek karakter 
mizac:  huy, tabîat 
mabet: ibadet yeri 
mukallit:taklitci, taklit eden 
mukayyet olmak : korumak, gözetmek  
mükâfat: ödül 
nedim: (padişah vs gibi yüksek rütbelilerin) sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı 
tenezzül: kendine aykırı düşen bir işi veya durumu kabul etme, alçalma, inme, aşağılama 
tabasbus: yaltaklanmak; kendini küçülterek riyakârlıkla kendini beğendirmeğe çalışmak; dalkavukluk 
uzlet: insanlardan uzak durma, bir köşeye çekilme 
vakur: ağırbaşlı, temkinli 
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Yüz yıl önceki hadisatı ve müessesatı bu 

gün tekrarlamanın tarihten öte bir 

değeri olmaması icabettiği ve bahse 

konu müessese memleket tarihinde hep 

menfi roller icra ettiği halde, bu gün halâ 

sitayişle hatırlayanlar ve bahsedenler 

varsa bunu mühim bir ictimai mesele 

olarak ele almak ve doğru anlamaya 

çalışmak mecburiyeti vardır. 

Avrupa’ya açılma, onu tanıma ve sahip 

olduğu ilim ve fenni idhal etmeye 

çalışma faaliyetlerinin bir hayli geç 

kalmış olduğu da, bunun tarihinin fazla 

eski olmadığı da doğrudur. Bu çabaların 

yukarıdan aşağıya, yâni idareden halka 

doğru değil, ters yönde başlayıp geliştiği 

de öyle. 

Ancak bu gelişmede yolunda gitmeyen bazı hususlar vardır. Rivayete göre 

Avrupa’ya talebe gönderme çalışmalarının başlaması bizde ve Japonya’da aynı 

zaman dilimine, 1800’lü yıllara rastlamaktadır. Bu faaliyetlerin daha ilk yılında Japon 

hükümeti bir karar alır: Avrupa’ya aynı mektebin aynı şubesine aynı yılda iki veya 

daha fazla talebe gönderilmeyecektir. Gönderildiğinde daima talebelerin biri 

sınıfının birincisi olurken diğerleri ikinci, üçüncü vs olmakta ve bu utançla harakiri 

yapmakta yâni intihar etmektedir. Bizde ise durum tam tersinedir: gönderilen 

talebelerin çoğu orada ya mektep veya şube değiştirerek veya mektebi terk ederek 

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

yerden sanat adı altında süfliyat getirme yolunu tutmaktadır. 

Bu rivayet müzmin bir millî aşağılık duygusunun mübalağalı bir ifadesi olsa da, 

rivayet değil hakikat olsa da bu talebe gönderme faaliyetlerinin pek de müsbet 

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

gibi mekteplerin açılmış olması ne kadar müsbet adımlar olsa da durumu 

kurtarmaya yetmemiştir.  

Ama giden talebelerin getirdikleri bir şey vardır ki, hemen hepsinde ortak, hemen 

hepsinde yüksek şiddettedir: hürriyet aşkı!  Avrupa’ya giden sadece talebeleri değil, 
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koca koca münevverlerin, hatta anlı şanlı idarecilerin, paşaların bile kaptırmaktan 

kendilerini alıkoyamadıkları bir sevdadır bu. Ziya Paşa’yı hatırlayalım: 

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm 
Dolaştım mülk-i İslâm’ı bütün viraneler gördüm 
 

- E, peki; ne yapmamız lâzım? 

- Evvelâ Saltanatı devirmemiz lâzım! 

- Saltanatın suçu ne kardeşim? Memlekete ilim ve fen getirdiniz de Padişah sınırdan 

mı çevirdi? 

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

Geri kalmışlığın baş sorumlusunun üst seviyedeki idare olduğunda; geç, ama çok 

geç kalındığında şüphe yok. Diyelim ki bütün suç, sarayında yan gelip yatan, 

vatandaşın meseleleriyle alâkadar olmayan, ilim ve fenni geliştirecek tedbirler 

almak yerine hafiye teşkilatları kurup kendi emniyetinden başka mevzulara 

bakmayan padişahlarda. Saraylar basıp padişahları tahtlarından indirdiğimizde 

hatta hızımızı alamayıp onları öldürdüğümüzde ne olacak? Yerine kim veya kimler 

geçecek ve en önemlisi memleket nasıl kurtulacak? 

- Hele bir indirelim de ... 

Hayır, hayır, ne saltanat avukatlığı ne mutlakiyet taraftarlığı değil kasıt. Meşrutiyet 

bile değil, cumhuriyetten daha iyi bir idare şekli olmadığında bütün akıl sahipleri 

hemfikirdir. Maksat “hürriyet”, “müsavat”, “kardeşlik” türkülerinin temelindeki 

âmilin sadece iyi niyet, cehalet ve taklitçilik mi olduğu, değilse nelerin olduğu, 

olabileceği hakkında düşünmektir.   

 

I. nci Meşrutiyet 

Bu merak bizi 1800’lü yılların sonları ve 1900’lü yılların başlarına götürür. Tanzimat 

Fermanı 1839 da “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” ismiyle ilan edilmiştir. Bundan epey 

(37 yıl) sonra, 1876’da Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) ‘nın kabulüyle beraber 1. 

nci meşrutiyet ilân edilir. Ömrü fazla uzun sürmeyen bu meşrutiyetten gene hayli 

uzun bir süre (32 yıl) sonra, 1908’de da ikincisi. 

Teferruata dalıp sözü uzatmamak adına sadece bu iki meşrutiyet arasındaki mühim 

bir farka dikkat etmekte fayda olabilir: Birincisi Teşkilat-ı Esasiye kanununu 

hazırlayan ve Padişaha kabul ettiren Sadrazam Midhat Paşa tarafından halk’a 

duyurulmuş, yani ilân edilmiştir. İkincisi ise İttihad ve Terakki Cemiyeti azası zabitler 

tarafından, hem de Rumeli'de! 
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- Nasıl oluyor kardeşim; adı üstünde sadece bir cemiyetten ibaret olduğu adından 

da belli olan bir müessese memleketin geleceğini etkileyecek böyle bir ilân 

yapabiliyor; böyle bir gücü nerden alıyor ve nasıl sahip olmuş? Bu sualin cevabı 

basit: Eğer Padişah bu ilanı tasdik etmezse 100.000 kişilik bir ordunun Rumeli’den 

İstanbul’a harekete geçeceği Saraya telgrafla bildirilmiştir! 

 

Kuruluş  

Esasen adı geçen cemiyet böyle bir güce sahip olmanın uzun zamandır hazırlıklarını 

yapmaktadır. 1889’da “İttihad-ı Osmanî” adıyla İstanbul’da kurulan, aynı yıl 

Paris’teki Jön Türklerle güç birliği yaparak “Osmanlı İttihat ve Terakki” adını alan 

cemiyet gizli faaliyetlerine bu isimle devam eder.  1906’da Selanik’te çoğunluğu 3. 

üncü ordu zabitleri olan on kişinin kurduğu “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti” ile 21 Nisan 

1906 tarihinde birleşerek “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” adını alır 

Böylece başlangıçta gizli olarak kurulan ve varlığını gizlemeyi başaran cemiyet, sivil 

bir cemiyet görüntüsü altında çoğunluğu zabit olan bir kadro tarafından idare 

edilmekte ve azalarının da zabit olmasına itina göstermektedir. Ayrıca orduyu 

gençleştirme maskesi altında nice kıymetli komutan alaylı oldukları muktezasıyla 

tasfiye edilmekte, yerlerine mektepli zabitler alınmaktadır. Yeni ve eski azalara gizli 

toplantılarla ve meslekî eğitim gibi faaliyetlerle cemiyetin umdeleri, hedefleri ve 

tatbik edilecek taktik ve stratejiler hakkında bilgi aktarılmaktadır. Zaten cemiyet 

ismini, çok geçmeden “cemiyet” yerine “fıkra”, yâni parti olarak değiştirecektir. 

İşte, bahsi geçen 100.000 kişilik ordunun aslı budur: İttihatçı zabitler komutasında, 

aldığı emirler hakkında bir fikri olmayan erat. 

 

II. nci Meşrutiyet 

II. nci Meşrutiyetin böyle şaibeli bir şekilde ilânı İttihat ve Terakki Cemiyetinin 

yeraltından çıkması neticesini de doğurmuş, o güne kadar gizli yürütülen faaliyetler 

açıktan tatbike başlanmıştır. Cemiyet Merkez-i Umumi azaları İstanbul’a gelerek fiilî 

bir iktidar ve müracaat makamı olur. Meşrutiyet’in İlânı hakkındaki tebliğ sadece 

Kanun-u Esasisinin tekrar mer’iyete konulmasını ve Meclis-i Mebusan’ ın tekrar 

toplanıp faaliyete geçmesini istiyordu. Cemiyetin asıl hedefi çok geçmeden ortaya 

çıktı: İsmindeki “Cemiyet” ( dernek ) kelimesini “Fırka” ( parti ) ye çevirdi (1908) ve 

ilk umumî seçimi kazanarak iktidar partisi oldu. 

Çünkü başlangıçta halk, Meşrutiyet ve İttihad ve Terakki’yi muadil gibi görüyor, en 

azından Meşrutiyet’in İttihad ve Terakki tarafından getirildiğini düşünüyordu. Bu 

yüzden Meşrutiyet’in ilânına karşı duyulan sevinç Partiye duyulan sevgiye 
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dönüşmüştü. Hele de Batı usulü tahsil görenler zamanın yükselen veya moda değeri 

hürriyetperver ve mutaassıp meşrutiyet hayranları haline gelmiş; bu da ikinci 

Meşrutiyetin ilânının kutlanması faaliyetlerine büyük bir heyecanla katılmaları 

neticesini doğurmuştur. 

Meselâ Galatasaray gibi Mekteb-i Sultanî unvanına sahip asrî bir idadî nin başında 

Tevfik Fikret gibi hanedan ve saltanat, neticede milliyet, mukaddesat düşmanı birisi 

vardır ve daha sonra idaresini Hüseyin Cahid’e devrettiği İttihatçı Tanin gazetesinin 

müessisi de kendisidir. 

Ancak bu durumu umumîleştirmek doğru değildir;  İttihad ve Terakki’yi hiç 

benimsememiş veya bir müddet bu hata’ya düşse de çabuk fark etmiş ve 

Meşrutiyet mefkûresine inancını kaybetmemiş çok kişi vardır. Ancak meşrutiyet 

taraftarı olanların çoğu bu hususta hükümdarın müsbet görüşlerine bile aldırmadan 

idare şeklinin değişmesi için evvela hükümdarın aradan çıkarılması icabettiğine 

kanidir. Nitekim gelişen hadiseler bu yönde cereyan etmiştir. Bu durum ancak 

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

Bu durum bizi acı bir hakikate götürür: bu uğurda kardeşkanı dökmeyi bile göze 

alanların asıl maksatları saltanatı değil hanedanı yıkmak, yerine kendi saltanatlarını 

kurmaktır. Nitekim resmî tarihe geçmemiş olsa da ilk Kanun’u Esasi’yi hazırlayan ve 

1. inci Meşrutiyetin teessüs ve ilanında emeği olan Midhat Paşa’nın “Osman oğulları 

var da Midhat oğulları neden olmasın?” sözü bu durumu hulasa etmektedir. 

 

31 Mart vak’ası  ( 13.04.1909 ) 

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

neticesinde geldiği iktidarın tadını çıkarması gerekir ve beklenirken,  daha bir yıl 

geçmeden 31 Mart vak’ası patlak verir. O zamanlar bir “irtica hadisesi” diye 

tanıtılan ve bugün de halâ aynı şekilde anlatılan bir “kıyam”, yani ayaklanma. Bu 

açıklamalara göre bu ayaklanmayı Padişah Sultan II. nci Abdülhamid düzenletmiştir. 

İsyan idareyi, yâni iktidarı değiştirmeyi hedeflediğine göre bu işin faili meşrutiyete 

kerhen razı olan padişahtır; idare şeklini kendi lehine değiştirme peşindedir. 

Ama isyanı anlamanın tek yolu bu karine değildir.  Her şeyden evvel neticesine 

bakarsak bu isyan Padişah’ın tahttan indirilmesine yol açmıştır. Gene de bu kıyam’ın 

İttihat ve Terakki tarafından tezgâhlandığını öne sürmek için de elde kâfi malûmat 

yoktur. Ayrıca isyanın elebaşları padişahın tahttan indirilmesini değil İttihat ve 

Terakki’nin kapatılmasını istediklerini açıkça beyan etmişlerdir. Bu tarihi hakikatler 

isyanın arkasında ne padişahın ne de İttihat ve Terakki’nin bulunduğuna işaret 

etmektedir. İsyanın ilk günlerinde kaçıp her biri bir kuytuya saklanan İttihatçılar 

meselenin gidişatını görüp anlayınca durumdan faydalanmayı başarmıştır. 
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Bu dönemde idareye doğrudan geçmek yerine kontrol etmekle iktifa etmeyi tercih 

eden Parti, bir bakıma tecrübesizliğinin şuurunda olduğunu gösterse de hükümete 

her istediğini yaptırma yolunu da seçmiş oluyordu. Yâni sıfır mes’uliyet sonsuz 

salahiyet. 

 

Babıâli Baskını ( 23 Ocak 1913 ) 

Bu mes’uliyetten kaçış Partiyi halk gözünde ibra etmek yerine aksi tesir yaptı. 1911 

seçimlerini kaybedince 1912 seçimlerinde büyük bir baskı uygulayıp semeresini de 

aldı. Buna rağmen Meclis feshedilince iktidarı terk etse de “Babıâli Baskını” denilen 

hadise ile iktidarı tekrar elde etti.  

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

rahatsız olduğu bir dönemde, İttihat ve Terakki, hükümeti yıpratacak yalan yanlış 

haberlerle karalama kampanyaları yürütmekteydi. 

Bu hadise 31 Mart gibi değildi. Hem işin içinde geniş halk kitleleri yoktu hem de 

baskını yapanlar belliydi: Partinin başındaki hızlı yükselen iki kişi; Talât ve Enver 

beyler, (daha sonra paşa) bu defa bu eşkıya grubunun başında idi. Önceden 

hazırlandığı belli olan bir tezgâhla, bir mukavemetle karşılaşmadan Babıâli’yi 

bastılar ve Sadaret dairesindeki küçük sofaya girdiler. Sesler üzerine sofaya çıkan 

Harbiye Nazırı Çerkes Nazım paşa İttihat ve Terakkinin tetikçisi Yakup Cemil 

tarafından vurularak öldürüldü.  

Enver Bey, Sadrazam Kâmil Paşa’dan zorla aldıkları istifa dilekçesiyle Saraya gitti.  

İstifanın kabulüyle beraber İttihat ve Terakki’nin adamı Mahmut Şevket Paşa’nın 

Sadarete nasb kararnamesinin de padişaha tasdik ettirilmesiyle İttihat ve Terakki’ye 

yeniden iktidar yolu açılmış olur.   

 

Usul ve Erkân 

İttihat ve Terakki, işlerini terörle yürütme usulünü başından sonuna kadar tatbik 

etmiştir. Hassaten iktidarda olduğu devirlerde yoğunlaşan bu faaliyetler iktidarın 

verdiği güçle hadiseleri örtbas etme cihetine gidilmesini sağlamıştır. Yol açma, 

ilerleyişi kolaylaştırmanın ötesinde bulunduğu yeri muhafaza etme maksadıyla da 

bu yol kullanılmıştır. Enver’in yanından eksik etmediği Yakup Cemil zamanla 

çizgiden çıkma temayülü gösterse, işi Enver’i saf dışı bırakma çılgınlığına kadar 

götürse de teşkilat içindeki tetikçilik vazifesini bihakkın yerine getirmiştir.  
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1914 genel seçimleriyle iktidara gelen cemiyet 1918 yılına kadar tek parti olarak 

hükümet etti. I. inci Dünya Savaşının yaşandığı bu dönem, imparatorluğun iç ve dış 

şartlarının en kötü olduğu dönemdi.  

Buna hürriyet, adalet, müsavat diyerek iktidara gelen; ancak hükümet olduktan 

sonra siyasî rakiplerini ve muhaliflerini gruplar halinde sürgünlere göndererek 

olmadı birer birer ortadan kaldırarak bir oligarşi, parlamentolu bir dikta rejimi 

uygulaması eklenince, halkın cemiyete karşı duyduğu hoşnutsuzluk her geçen gün 

artmaktaydı.   

 

Yolun sonu  

Eski cemiyet yeni parti, 1914 seçimlerinde tek parti olarak iktidara gelse de bu 

üstünlüğünü uzun müddet devam ettiremedi.  Halk desteğini kaybettiğini anlayan 

cemiyet mağlubiyetin sorumluluğunu da üstlenerek 21 Aralık 1918’de yaptığı son 

kongresinde kendi kendini feshettiğini ve Teceddüt fıkrasına dönüştüğünü açıkladı. 

Böylece imparatorlukta II. Meşrutiyet denilen dönem kapanmış oldu. 

Zulm ile âbâd olanın akıbeti berbad olur 

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

âbâd:mâmur, şen, bayındır 
âmil: etken 
asrî: modern, çağdaş 
bahr: deniz 
berr: kara 
bihakkın: hakkıyla 
feshetmek: geçerliğini kaldırmak 
gidişat: işlerin gidiş tarzı 
hadisat: hadiseler, olaylar 
hafiye: gizli polis, dedektif 
hassaten: özellikle 
hattı hümayun: padişah fermanı 
hulasa: özet, özetle 
hümayun: padişaha ait 
hürriyetperver: özgürlük sever 
ibra: aklama 
ictimai: sosyal, toplumsal 
iktifa: yetinme 
istibdat: baskıcı yönetim 
karine: ipucu 
karîne: karışık bir iş veya meselenin anlaşılmasına, yarayan hal, ipucu 
kerhen:istemiyerek 
mağlubiyet: yenilgi 
mebusan:millet vekilleri 
mefkûre: düşünce, ideal 
mes’uliyet: sorumluluk 
monarşi:mutlakiyet 
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mübalağa: abartı 
muadil: eşit, eşdeğer 
muhalif: bir fikir, fiil veya harekete karşı olan 
mukaddesat: kutsal konular 
mukavemet: direnç 
mukteza: gerekçe 
mutaassıp: tutucu 
mutlakiyet: bir hükümdarın idaresi altında bulunan hükümet şekli 
müessesat: müesseseler, kurumlar, kuruluşlar 
müessis: kurucu 
mühendishâne: mühendislik okulu 
müsavat: eşitlik 
müsbet: olumlu, pozitif 
müzmin: üzerinden zaman geçmiş; zamanla yerleşmiş olan, kronik (hastalık). 
nasb: bir işe, bir memuriyete koyma, tayin etme 
salahiyet: yetki 
semere: ürün, verim  
sitayiş: övme, methetme, övgü 
süfliyat: nefsâni, heva ve hevese tabi olan kimselerin işleri 
şaibe: kusur, noksan; hata, eksiklik 
şuur: bilinç 
tahakküm: hâkimlik takınma; zorbalık etme 
tasfiye: saf kılma, kılınma, saflaştırma; temizleme; hesabı kapatmak 
teceddüt: yenileşme, yenilik 
teessüs: temelleşme, yerleşme, kökleşme; kurulma 
teferruat: bir şeyin incelikleri, ayrıntıları 
temayül: eğilim 
teşkilat: kurum, kuruluş 
umde: ilke, prensip 
vak’a: hadise, olay 
zabit: subay 
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Sonnetd'automne 

 

Ils me disent, tesyeux, clairscomme le cristal : 

« Pourtoi, bizarreamant, quelestdoncmonmérite?» 

– Soischarmante et tais-toi !Moncœur, quetout irrite, 

Excepté la candeur de l'antiqueanimal, 

 

Ne veut pas te montrer son secretinfernal, 

Berceusedont la main auxlongssommeilsm'invite, 

Nisanoirelégendeavec la flammeécrite. 

Je hais la passion et l'esprit me fait mal! 

 

Aimons-nousdoucement. L'Amour dans saguérite, 

Ténébreux, embusqué, bande son arcfatal. 

Je connaislesengins de son vieilarsenal : 

 

Crime, horreur et folie ! – Ô pâlemarguerite! 

Commemoin'es-tu pas un soleilautomnal, 

Ô ma si blanche, ô ma si froideMarguerite? 

 

Charles Baudelaire 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Hazan Sonesi 

 

Billûr gibi ışıklı gözlerin bana der ki 

“Senin için ey âşık nedir benim değerim ?” 

- Güzel ol ve konuşma! Çünkü kalbim tedirgin 

Hariç o hayvancığın eski samimiyeti  

 

Ne ister ki gözlerin o sıcak sırla dolsun 

Davetkâr uykulara el uzatan o ninni 

Ne de efsanesiyle yazılmış olan alev 

Kötülüklere gebe ihtiraslar kahrolsun 

 

Aşkımız tatlı olsun ne kavga ne de savaş 

Onun tezgâhındaki aletleri bilirim 

Kasvetli ve pusuda ölümcül yay gerilmiş 

 

Suç, korku ve çılgınlık!Sen ey solgun papatya 

Ey çok beyaz çok soğuk sevgili Margerit‟im 

Sakın bana benzeme hazan güneşi olma  

 

 

Tercüme: Bicahi Esgici 
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Kısa Hayat Öyküm / Enkaz Arasında  

Hani ibret almak için bakılması gereken, sürekli tekrar eden, şayet ibret alınsaydı 

tekerrür etmeyecek olan tarih var ya o tarih çoğunlukla devletlerin tarihidir. 

Savaşları, antlaşmaları, toprak kayıplarını veya kazançlarını, tarih sahnesinden 

silinen devletleri, muzaffer devletleri, muzaffer komutanları anlatır hep. Bu yüzden 

bir lise öğrencisine tarih dediğinizde aklına sadece Karlofça Anlaşmasının maddeleri 

gelir, hiç hatırlayamadığı, soruyu cevaplayamadığı bu yüzden zayıf not aldığı derstir 

tarih. Oysa ibret alınması gereken devletlerin değil insanların tarihidir. Geleceğe 

dair bir öngörü kazandıracak olan da geçmişin doğru analizini yapma imkânı veren 

de tarih kitapları değil o döneme dair insan hikâyeleridir. 1917 Bolşevik ihtilalini 

tarih kitaplarından daha çok Boris Pasternak’ın kaleme aldığı Doktor Jivago’dan 

öğrenebiliriz. Çarlık Rusya’sının tarih sahnesinden silinişi ile Osmanlı 

İmparatorluğunun yıkılışı birbirine çok yakın senelerde vuku bulur. Bizde bu insan 

hikâyelerini en iyi anlatanlardan biri Kemal Tahir’dir. “Esir Şehrin İnsanları” “Esir 

Şehrin Mahpusu” “Yorgun Savaşçı” “Devlet Ana” “Yol Ayrımı” bu süreci insan 

hikâyeleri üzerinden anlatan romanlarıdır. Romanlarını bir soy ağacı (Fransız Emil 

Zola gibi) üzerinden Kurgulayan Kemal Tahir’i okumadan Millicilerin Yunan Savaşını 

kazandıktan sonra İttihat Terakki’yi kazımalarını, İzmir Suikastını anlamak kolay 

değildir. Keza Tarik Buğra’nın Küçük Ağa’sı Kuvayı Milliye’nin Anadolu’da kendini 

kabul ettirişinin hikâyesidir.  

Bugünkü politik, ekonomik, eğitim, sanat ve kültür ve benzeri ne kadar sorunumuz 

varsa hiç birini “Batılılaşmak” üst başlığını çözmeden, çözemeyiz.  Son yıllarda 

kıymet bulan Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna’sı” bile bu başlığın altına 

yerleştirilince alt metin daha iyi anlaşılacaktır. Keşke batılılaşmayı devlet ideolojisi 

hâline getirip uygulatan İkinci Mahmut’a ahalinin “Gâvur Padişah” deyişini anlatan 

bir roman olsaydı. İşi çıkış noktasından kavramış olurduk.  

Türklerin kimlik değiştirme sürecine dair iki insan hikâyesi kitap var tezgâhımızda.  
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Birincisi; Kısa Hayat Öyküm... 

Kitabı üç bölüm halinde değerlendirmek 

mümkün. Biri, Abidin Dino tarafından kaleme 

alınan çocukluk yıllarını anlattığı bölüm. Diğeri 

Paris'te bir radyo röportajında konuştuklarının 

çözümüyle oluşturulan metin. Üçüncüsü yayıncı 

Ferit Edgü'nün kitabın yapılma hikâyesini 

anlattığı giriş yazısı.  

Çocukluk yıllarına dair hatırladıkları daha çok 

ailesi, kardeşleri, yakın arkadaşları, 

çocukluğunun geçtiği Cenevre'deki büyük ev ve 

benzerleri. Ağabeyi Arif ve ablası Leyla yaş 

olarak kendinden çok büyük oldukları için, Arif 

ile aralarında yirmi yaş vardır, çocukluğu ve 

gelişimi üzerinde çok etkileri olmuştur. Annesi 

ve babasından çok az bahseder. Annesi bir 

İstanbul hanımefendisidir. Pırlantalar takan, misafir ağırlayan, şarkı söyleyen bir 

seçkin. Babası Rasih Efendi ömrünün sonuna doğru kulakları duymamaya başlamış, 

titiz, kumar düşkünü bir paşazade. Ağabeyleri Arif ve Ahmet, onların arkadaşları 

olan tanıdık paşazadeler Paris'in zengin çevrelerinde boy gösteren tiplerdir.   

İkinci Bölüm, dostu Andre Velter tarafından France Culture radyosunda yapılan 

söyleşinin çevirisidir. Abidin Dino bu söyleşide sanat, siyaset, resim, heykel, 

hakkında görüşlerini dile getirir. Hâliyle sanatçı dostları ile olan münasebetlerini. 

Nazım Hikmet ile uzun yıllar süren yakın dostluğunu, Ünlü Picasso ile olan 

arkadaşlığını, Rus sinema adamlarıyla beraber geçirdiği zamanları, çektiği "Gol" 

adındaki dünya kupası belgeselini anlatır. Picasso ona "elleri senin ile benim kadar 

güzel çizebilen hiç kimse yok" demiştir, bunu utanarak anlatır. Resmin aslında çizgi 

olduğunu bu yüzden resimdeki tarzının mağara duvarlarındaki çizgiye dayandığını 

söyler. "Çizgiler kelimelerden öncedir ve önemlidir" der.  

Abidin Dino 23 Mart 1913’te İstanbul’da doğmuş 7 Aralık 1993’te Paris’te ölmüştür. 

Ressam, heykeltıraş, karikatürist, yazar, film yönetmeni gibi sanatsal unvanların 

sahibidir. Çağdaş Türk resminin öncülerinden sayılmaktadır.  

Onu anlatan bu kitap, Yapı Kredi yayınlarından çıkmış. Kasım 1995 –İstanbul baskısı. 

Kitabı Ferit Edgü yayına hazırlamış. 121 sayfa. Kapak kompozisyonu olarak Abidin 

Dino’nun imzası kullanılmış. Kitapta ayrıca Abidin Dino'ya ait muhtelif dönemlerini 

betimleyen bol miktarda fotoğraf kullanılmış. 
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İkincisi; Enkaz Arasında 

Refi Cevat'ın Yokuş Kitabevinde 1945 yılında basılan eseri. 

325 sayfa. Bu kitap da Paris'i konu alıyor. Paris'te yaşayan 

veya yaşamak zorunda kalan Türklerin yürek buran 

hikâyeleri. Kitabın adı muhtevasına son derecede uygun. 

Paris üzerinden anlatılan hikâyeler aslında yıkılan bir 

medeniyetten arta kalan insanların hikâyeleridir. Bu 

insanlar şu veya bu sebepten bir enkaza dönüşmüşlerdir. 

Asıl viranelik, bunlardır.  

Kitabın girişinde şu metin var: 

"Paris acayip bir şehirdir. Servetin, ziynetin, ihtişamın en 

yüksek derecesi ile fakrın, dilenciliğin, sefaletin zilletin en 

ağırı burada el ele tutuşarak beraber yürür. En mükellef arabalarda güzel kadınlarla 

gezen banker nanparaya muhtaçtır. Sokaklarda sürünen serseri soğuktan donduğu 

zaman paramparça paltosunun  dikişlerinden yüz binlerce frank çıkar. Bir 

memlekette inkılap olur partiyi kaybeden taraf bir yol parası tedarik edebilirse 

Paris'e düşer. Büyük şehrin sefalet kovuklarında yüz binleri geçen bu sığıntılara birer 

yer bulunur. Bu suretle Paris'te böyle binlerce ayrı hayal yığınları vardır. Bunların her 

birinin şahsiyetleri zevkleri emelleri ihtirasları tamamen ayrı olmakla beraber bu 

ihtiraslar birbirleriyle çarpışır, uğraşır, didinir, didişir ve uzlaşır. (......................)Tacını 

tahtını kaybeden hükümdar da oradadır memleketinden mahkumiyetten kaçan 

sahtekar, izini şaşırtan hırsız, hüviyetini değiştiren dolandırıcı da oraya sığınmıştır" 
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Geçenlerde siyasi platformda diğerlerinden farklı bir tartışma yaşandı. Muhalefet 

Partisi, çöpten ekmek toplayan bir kadının resmini göstererek hükümete yüklendi. 

Özetle söylemin tezi şuydu. Ülke kötü yönetiliyor, fakirlik aldı başını gidiyor, insanlar 

aç, çaresiz, bakın çaresiz bir kadın karnını doyurmak için çöp tenekesinde ekmek 

arıyor. Bu çok etkili olduğu için çok tekrar edilmiş, çok tekrar edildiği için içi 

boşalmış bir iddiaydı. Çünkü öncesinde, “benim fakir halkım” diye başlayan çok 

abuk cümleler kurulmuştu. “Benim halkım aç, üçüncü köprüye ne gerek var” 

“Benim halkım aç, metroya ne gerek var” “Benim halkım aç, bu büyük binalara, bu 

saraylara ne gerek var” “Benim halkım aç, bu yollara ne gerek var” cinsinden 

cümlelerin listesi uzayıp gidiyordu. Zeki bir karikatürist, bir kadınla bir erkeğin 

diyaloğunda kullanmıştı aynı söylemi. Kadın erkeğe soruyor, dün otelde yanında 

sarışın bir kadın varmış, kimdi o?” Adam öfkeden kaymış bir suratla bağırıyor “Bu 

millet aç! Aç!”  

Açlık dünyanın en büyük sorunudur.  

Ne böyle işi mizaha dökerek hakkında gayrı ciddi konuşulmaya gelir. Ne de siyasi 

muhalefete ucuz bir malzeme olarak kullanılmaya. Elbette çöp tenekesinden ekmek 

toplayan varsa birinci sorumlusu hükümettir. Muhalefetin kendi iktidara gelirse 

nasıl bir çözüm bulacağını açıklaması da aynı derecede sorumluluğudur. Ayrıca 

sadece hükümetler değil karnı doyan herkesin aç kalan herkesle ilgili bir 

sorumluluğu olduğu bir ayrı hakikattir. Dünyadaki dağılım dengesizliği akıl almaz 

boyuttadır. Bir tarafta açlıktan ölen insanlar diğer tarafta aşırı kilolar ile mücadele 

programları. Meselenin itikat ile ilgili tarafı da var elbette. “Hani Allah Rezzak idi, 

eğer öyleyse neden açlıktan ölenler var?” diye sormanın Allah’ın verdiği rızkı 

güçlünün zayıfın elinden çalmasını veya gasp etmesini örtmek anlamına gelişi var. 

Durum aynen şairin “Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul / Bu taksimi kurt 

yapmaz kuzulara şah olsa” dediği gibidir. Bunun müsebbipleri “nüfus hızla artıyor, 

dünyanın kaynakları bu kadar nüfusu beslemeye yetmez, nüfusu azaltmaktan başka 

çaremiz yok” diyecek kadar pervasızlaştılar. “Doğal beslenelim, organik besinler 

bulalım” yavesini tekrarlayanlar keza hormonlu gıda üretimi olmasaydı açlık 

sorununun hangi boyutlara geleceği hakkında hiçbir fikirleri yok. Açlık edebiyatı 

yapanlar bütün dünyayı sarmış yemek programlarına, hatta özel kanallarına, 

dünyanın otantik lezzetleri cinsinden yemek pornografisine hiç itirazları yok. 

Gurmeliğin parçası veya tüketicisi olmaya gönüllüler.   

Çöplükten ekmek toplamak dünyayı kuşatan açlık sorununun bir ileri merhalesidir. 

Çaresizliğin vücut bulmuş görüntüsüdür. İşte bu yüzden politik bir malzeme olarak 
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kullanılmaya çok elverişlidir. O manzarayı gören insanın nasırlaşmış merhamet 

duygusu, kabuk bağlamış vicdanı bir nebze de olsa kıpırdar. Zihnin ödünleme 

mekanizmasıyla böyle bir felaketin kendi başına gelebileceğini tahayyül eder. 

Korkar, üzülür, dehşete düşer. İsyan duygusunu kendi dışında bir sorumlu aramaya 

yönlendirir. Fakat yukarda bahsi geçen fotoğrafın bu aşamalardan geçmesine fırsat 

kalmadan, rakipler ekmek toplayan kadını bulup konuşturdular. Kadının söyledikleri 

haber bültenlerinde ilk sıraya çıkıverdi. Kadın “hayır ben fakir değilim” diyordu. “Üç 

tane evim var, kira gelirim var, çocuklarım var. Ben restoranların gıda israfına karşı 

çıktığım için onların yanındaki çöp kuturlarına atılmış gıda artıklarını topluyorum. 

Onlarla sokak hayvanlarını besliyorum. Beni aşağılayanları, yalan haber yapanları 

mahkemeye verip tazminat davası açacağım”  

Bu bir skandal olarak kayıtlara geçti. Ama üç şey değişmedi.  

Birincisi yalan haber yapanlar duruma dair bir özür beyanında bulunmadı.  

İkincisi; gerçekten çöplükten ekmek toplayan insanlar olduğu belki geçici olarak 

unutuldu ama değişmedi.   

Üçüncüsü; yalan haberi, bilgi diye sunulan yanlışlıkları, kirli malumatı alıp kabul 

etmenin, sonra onun üzerinden kendine sahte bir dünya kurmanın yani basmakalıp 

ifadesiyle yalan haberi tüketmenin çöplükten ekmek toplamaktan daha acı, daha 

vahim, daha yaygın bir süflilik olduğu...  

Bu zaten gözlerden uzaktaydı. O kadar yaygın idi ki değişmesi teklif dahi edilemezdi.  

* 
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Bismillahirrahmanirrahim. 
Hicret. 
Konuyu daha derli toplu aktarabilmek adına konuyu 3 başlık altında toparlamaya 
çalıştım. 
1-Hicretin kelime anlamı ve hicretin yönü 
2- Ayetler ışığında iman hicret cihat sıralaması 
3-Hicrette muahatın önemi 
1-Hicretin kelime anlamı ve hicretin yönü  
Sözlükte terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamına gelen ve hicran 
mastarından isim olan hicret, kişinin herhangi bir şeyden bedenen çekilmesidir. 
Hicret zamanı belli bir süre içinde gerçekleşmiş ve bitmiş tarihsel bir olay değildir. 
Eğer hicret yaşanıp biten bir süreç olsaydı sevgili Peygamberimiz “Gerçek muhacir 
Allah’ın yasakladığı kötülük ve günahları terk eden kimsedir” ifadesiyle Hicret’in her 
çağda var olacağına işaret buyurmazdı 
Aslında Hicret’in İslam ümmeti için her daim taze bir gündem maddesi olduğunu 
unutmamamız gerekir. 
Bu kelime insanın bir beldeden bir beldeye hicret etmesini ifade ettiği gibi insanın 
bir düşünceden daha iyi bir düşünceye geçişini de ifade eder. Öyleyse belirli şartlar 
dâhilinde hicret hepimizin ahlaki görevi ve yükümlülüğüdür.  
“Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Kimin 
hicreti Allah ve Resûlü için ise, hicreti Allah ve Resulü içindir. Kimin de hicreti dünya 
malı veya nikâhlayacağı kadın için ise, hicreti onun içindir.” Buhârî 
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Burada Medine’ye hicretten konuşurken Hicret’in yönü değişmiş Allahave Resulüne 
Hicret’ten söz edilmiş Sadece bu yaklaşımla bile hicreti her Müslümanın sürekli 
tekrarlayabileceği bir eylem olarak yorumlayabiliriz. 
Hicretin tanımında; 
Sevgili Peygamberimiz,“Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar 
görmediği kişidir. Muhacir ise Allah’ın yasaklarını terk edenlerdir.” buyurmuştur 
Büyük müfessir Nesei,“Kâfirlerle savaş devam ettiği müddetçe hicret sona 
ermeyecektir”demiştir 
El- Müsned hadis kitabının müellifi Ahmet Bin Hanbel,“Hicret nedir sorusuna 
kötülüğü terk etmektir” demiştir 
Hadis bilgini İbniMace,muhacir kimdir sorusuna “hata ve günahları terk edendir” 
demiştir. 
Bu durumda hicretin yönü, 
Allah’a  
Küfürden imana  
İsyandan itaate  
Kötülükten iyiliğe  
Rezillikten fazilete  
Zulümden adalete  
Cimrilikten cömertliğe  
Korkaklıktan cesarete  
Esaretten özgürlüğe  
Düşmanlıktan kardeşliğe 
Zulüm yurdundan Selam yurdunayapılan kutlu bir yolculuk olmalıdır. 
Hicret, tecridin sonunda meydana gelen bir tercihtir aslında, 
Hicret’in insanları alışmış buldukları günlük hayat tarzından hayvani hazarlardan 
geleneksel düşünce formlarından koparıyor olması tecrit gibi algılansada, asıl olan 
beşeriyetin önüne çıkan engelleri sıçrayıp geçmeyi tercih etmesinin adıdırhicret 
Yolun tıkandığının hissedildiği anda orada kalıp engelle uğraşmak yerine bir sıçrama 
yaşayıp güçlendikten sonra dönüp o engelle savaşmanın adıdır hicret. 
Pasif kalmış insanlığın karşısında dinamik tutumu bilinçli olarak tercihtir hicret 
Senden Sana sığınırım hadisinin de işaret ettiği gibi, bir intikali beden değil inkıyâd-i 
rabbanidir hicret. Fefirruİlallah lafzı celili ile kişisel ve toplumsal sıkıntıdan sıyrılıp 
güvenli bir limana sığınmanın adıdır hicret   
Allah’a iyi kul olma yolculuğudur hicret  
İnsani değerleri yüceltmek insanlığa Kemale erdirmek için yapılan işlerdir hicret 
Hicret ehli hicret ettikçe incelir merhameti artar dünyanın ve içindekilerin ruh halini 
aynı zamanda kendi acizliğini anlar “Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın 
etrafından dağılıp gideceklerdi” mealindeki ayet bu inceliğin en ince ifadesidir. 
 
2- Ayetler ışığında iman, hicret, cihat sıralaması 
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Enfal74  de“İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları 
bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya işte gerçek müminler onlardır; 
bağışlanma, büyüklütuf onlar içindir.”  
 Bakara 218“İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar; şüphesiz işte 
bunlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir.” 
Tevbe 20“ İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 
edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da 
onlardır.” 
Konumuz için aldığım üç ayette ve diğer hicretle ilgili ayetlerde de sıralama 
önemine binaen iman hicret cihat sıralamasında gelir. Bu sıralamaya terimler olarak 
yüklediğimiz anlamdan başka şu yönüyle de bakmamız gerekebilir.  
Sağlam bir iman ve imanın getirdiklerinden sonra deruna doğru bir hicret, 
Mutasavvıf Âlim Abdullah Simavi’nin esma kitabında sıkça söz ettiği,kalbe 
murakabe yani kalbi gözetmenin önemi büyüktür. Bu bakışla kalbimizden geçene 
fiilimize dökülmeden yön vermemiz mümkündür. Süfli özellikler hastalık gibidir 
kişiyi kendisine mahkûm eder aklını kalbini ruhunu öldürür 
Ulvi özellikler ise su gibi akışkandır kişiyi akan su gibi sürekli olarak yıkar temizler ve 
kirlerden arındırır hem dünyada hem de iç dünyada yolculuğa çıkarır, insanın aklını 
kalbini ruhunu diri tutar. 
Ruhi seyahatle maddi hicret arasında zorluk ve keyfiyet bakımından herhangi bir 
fark yoktur her ikisinde de mebde’ ile münteha arasında mesafe çok uzundur 
yolculuk da çok zordur. Bu meşakkate göğüs gerenler nihai amaca,ebedi mutluluğa 
ulaşabilir. Kalbinde böyle bir yolculuğu duymayan böyle bir yolculuğa hiç çıkmamış 
İnsan hep düz bir Müslüman olarak kalacaktır. 
İç dünyamıza hicretin ardından cihat gelir ki yüklediğimiz mana itibarıyla biri de 
emri bil maruftur. 
İslami tebliğ etmenin bir yolu anlatmak ise bir diğer yolu yaşayarak göstermektir 
aile hayatı, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık, İslami yaşantının yakından gözlenebilecek 
vesilelerdir Bu tür ilişkiler toplumunun uzaklaşmakla değil yakınlaşmak la tesis 
edilir. Hicretin zıt anlamı avdettir; kalbi yolculuğumuzu tamamladıktan sonra 
üzerimize düşen dönerek dış dünya ile ilgili ilişkilerimizi güncellemek lisan-ı hal ile 
örnekler oluşturabilmektir. 
Endonezya’daki İslami hareketin bir iyilik hareketi ile yol bulması hikâyesini hepimiz 
biliriz.  
Kumaş ticareti ile uğraşan Müslüman bir Tacir Endonezya gider bu ara ve orada 
yerleşir gün yanında çalışan işçisinin yanlışlıkla ucuz olan bir kumaşı yaklaşık 2 kat 
paraya sattığını anlar ve kendisine müşteriyi bulup fazla parayı verip helallik 
dilemesini ister bu durumu oldukça şaşıran müşteri ustasının isteğini yerine getirir. 
Bu olay dönemin kralının kulağına gider Kral işin aslının ne olduğunu öğrenmek için 
taciri çağırır.Yapmış olduğu davranışın sebebinintacirin dini olan İslam’dan 
kaynaklandı öğrenir tacire dini ile ilgili sorular sorar öğrenir Kralın Müslüman olması 
ile birlikte halkı da İslam’a girmeye başlar ve kısa sürede İslam Endonezya’da yayılır. 
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Şüphesiz her bir hareketlilik amacı doğrultusunda toplumda ve bireyde müspet 
yada menfi bir değişim dönüşüm ve gelişim sağlar. Bizim minicik iyilik hareketimiz 
büyüyerek kelebek etkisi oluşturabilir. Kötülük hareketi de öyle tohumunu ektiğimiz 
kötülük gün gelir dünyayı etkisi altına alabilir. 
 
3-Hicrette muahatın önemi 
Muahat, kardeşten öte bir kardeşlik projesidir.  
Akabe sözleşmesinde hicret öncesi kardeşlik tesis edilmiş. Hicrete bir hazırlık 
oluşturulmuştu 
İslam toplumunda bütünleşme, sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerin 
çözümünde büyük kolaylıklar sağlamıştır.Yurtlarından ve yuvalarından sürülen ya da 
ayrı düşen muhacirlerin gariplik ve mahzunlukları giderilmiş hicret edenlerin 
Medine’ye Medinelilere ısınmaları kolaylaştırılmış Ayrıca fakir ve muhacirin maddi 
destek ve yardım görmelerine doğabilecek psikolojik ezikliği fırsat verilmemesi 
amaçlanmıştır. 
Muahat projesi sebebiyle EVS ve Hazreç kabileleri arasındaki kan davaları sona 
ermiş kardeşlikten daha güçlü bir kardeşlik tesis edilmiştir. 
Medine’de Allah Resul’ünün Müminler ancak kardeştirler,öyleyse kardeşlerinizin 
arasını ıslah edin düzeltin demelerine imtisal gerçekleştirdiğimuahat onların 
düşmanlıklarınıortadan kaldırdı. 
Mevlana Muahatıüzüm salkımına benzetmiş ve çok güzel örneklemiştir. Üzüm 
salkımındaki taneler gibi kardeşliğin tesiri altında eğitildi ve bir oldular. Salkımdaki 
üzümlerde birdir ama tatları farklıdır kimi koruk kimi lezizdir ezildikten sonra koruk 
olanların ekşiliği tatlıların arasında kaybolur ve ortaya güzel bir şıra çıkar 
Medine’nin Müslümanlar da iman potasında ezilip süzülünce koruk olanların tadı 
öbürlerine karıştı ve ortaya leziz bir kardeşlik şırası çıktı.Tek başına olduğunda koruk 
olan üzüm, kesret içinde içtimai Birlik Vahdet ve muahat olur.Tek başına bir anlam 
ifade etmeyecek pek çok insan toplum hayatına değerli bir hale gelerek bir boşluk 
doldurulur ayrı tat ve kokusu ile birliğin içinde yerini alır. 
Birlik fikrine götüren insandaki bu ruhtur toplumsal dayanışmayı en yüksek 
seviyede sağlayan unsurların başında,karşılıklı sevgi kardeşlik ve yardımlaşma gelir. 
Bu açıdan bakıldığında İslam toplumu ve medeniyet inşasında Allah Resul’ünün 
Ensar ve Muhacir arasında gerçekleştirdi muahat insanlık tarihinde emsali 
görülmemiş bir neslin inşasına, Saadet Çağ’ın başlamasına sebep olmuştur. Ümmet 
bilinci Bu sayede kabile kavim ırk ve kölelik hürlük zenginlik fakirlik gibi sınıf destesi 
esasına göre değil din kardeşliği üzerine kurulmuştur. 
Milli şairimiz Mehmet Akif şöyle ifade eder; 
Girmeden tefrika bir millete düşman giremez  
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez 
Günümüzde muahatı iyi anlamak ve onu yaşatmak boynumuzun borcu olmalıdır. 
Katıldığı topluluğun kendisine ahlak ve karakter vereceğini sanmak büyük bir 
yanılgıdır. Ortamı değiştirince karakterinde değiştireceğini sanan kişiler iç 
dünyalarında var olan sorunların sırf mekân değişikliği ile sorunlardan kurtulacak 
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olduğunu sanır. Başta dediğimiz gibi tercihimiz hicret olmadıktan sonra bu bilinç 
oluşmadıktan sonra girdiğiniz topluluk veya aldığımız ilmin bir faydası olmayacaktır.   
 
Konumuzu Mevlana’dan, Mesnevinin ilk beyti ile toparlayalım. 
Bişnev in ney çünhikâyetmîküned 
Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned 
Neyin kamışlıktan kesilip asıl vatanından ayrı kaldığı için şikâyetini hicranını hicretini 
anlatır. Burada tasvir edilen insandır. İnsanda asıl vatanından uzaktadır. Olması 
gereken yer cennettir. 
Hicret, vatan, gurbet, hasret ilişkisi, kendini bilmek bulmak ve olmak peşinde 
koşmayı anlamlandırır.  Vatanımız uhrevi hayatımız olması bağlamında asli 
hicretimiz uhrevi manalar barındıran hicretler olmalıdır. 
İnsan gündelik hayatın rutin işlerini uhrevilikle anlamlandırırsa kendini bilmek 
kendini inşa etme yoluna girmiş olur ki,bu bir yolculuktur. Bu dünyaya insan 
suretinde gelmiş olmanın İmtihanı, yolculuğu tamamlarken insan siretine bürünmüş 
olmak ya da olmamaktır. 
Hicret bir başlangıçtır bir yeniden doğuştur bu yönü ile hicret sadece bir yer 
değiştirme veya göç hadisesi değildir hakkı ve hakikati yaşayabilmektir  
Tercih ile hicreti yaşarken birde vatandan sürgün hadisesi vardır ki, işte o sürgünün 
en dehşetli gurbetini modern zamanın insanları bizler yaşıyoruz. İnsanlığın 
insanlıktan göç ettiği bir dünyada 
Modern oyuncaklarımızla uyuşturulmuş farkında olmadan kendimizi kendimizden 
çok uzaklara düşüren bir sürgün. Bu sürgünden bizi kurtaracak bir hicret hareketi 
başlatmalıyız. Allahü Teâlâ’nın“İçinizden hayra davet eden iyiyi güzeli emredip 
kötüyü çirkini sakındıran bir topluluk olsun” emrinin bilincine vararak, iyilik 
hareketinin bir ferdi olarak hicrete yönelmeliyiz. Unutmamamız gerekir ki 
medeniyetin yapı taşları hicret ruhuyla döşenir. 
İstikametimiz Yolumuz niyetimiz hicretimiz daima Allah’a ve Resul’üne olsun. 
Hicretimiz hayırlı ve güzel başlangıçlara vesile olsun.  
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-gamzen diye-  

Hicran dolu andım seni geçtim neşeden 

Kaldım yine sensiz, yine çıktım çileden.  

Hasret dolu kalbimle bakıp gökyüzüne, 

Gamzen diye yıldızları söktüm geceden 

 

 

-değişir- 

Bir anda, kurulmuş nice hülyâ değişir 

Bir anda görülmüş nice rü‟yâ değişir. 

Âlemde değişmez diye bir şey arama, 

Bir anda ve bir nefeste dünyâ değişir 
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Bu güzel eser III. Selim tarafından annesi Mihrişah Valide Sultan için bitmeyen bir 
hayır olarak 1806 yılında yaptırılmıştır. Eser İstanbul’un en güzel yerlerinden biri 
olan Küçüksu Kasrının bahçesindedir. Çeşmelerinden su akmaktadır, etrafı 
namazgâh olarak düşünüldüğünden çok zarif iki adet kıble taşı konulmuştur.  

 
Kitabelerimizi okuyup anladıktan sonra çeşmeden sahil 
kenarına doğru az ileride bulunan Küçüksu Kasrının 
kafesinde boğaza nazır damla sakızlı bir Osmanlı kahvesi 
içip biraz dinlenilebilir. Boğazın tüm güzel ve nefis 
havasını içimize çekip kahveyi bitirdikten sonra mutlaka 
Küçüksu Kasrı ziyaret edilmelidir. Küçüksu Kasrının 
hemen karşısında bulunan Mihrişah Valide Sultan’ın 
yaptırdığı güzel camide de mutlaka namaz kılıp gözümüzü 
görsel güzelliğe doyurduğumuz gibi gönlümüzü de 

manevi ve ulvi güzelliklerle tatmin etmelidir. 
 
Sultan III. Selim Han: 
24 Aralık 1761 tarihinde doğmuştur. 28. Osmanlı Sultanıdır. Babası III. Mustafa 
annesi Mihrişah Valide Sultandır. Sultan şiir ve müziğe çok meraklıydı. İlhami 
mahlasıyla şiirler yazarak, şarkılar besteleyen bir padişahtı. Klasik müzikteki pek çok 
makamın sahibiydi. Atmış dört eseri vardır. Hem doğu kültürüne merak sarmış, hem 
de batı kültürüne ilgi göstermiştir. Şehzadeliğinde mükemmel bir eğitim almıştır.  
Askeri mali ve siyasi sorunların çözümü için uğraştı. Yenilik taraftarı bir padişahtı. 
Nizamı Cedit ordusunu oluşturdu. Yeniçerilerin ayaklanmasıyla hem orduyu 
dağıtmış hem de tahtı bırakmak zorunda kalmıştır. Dördüncü Mustafa tahta 
geçtiğinde 1808 yılında feci bir şekilde şehit edilmiştir. Na’şıbabasının yaptırdığı 
Laleli Cami türbesindedir. 
 



42 
 

Mihrişah Valide Sultan: 
Mihrişah Valide Sultan 1745 yılında dünyaya gelmiş 16 Ekim 1805 yılında vefat 
etmiştir. Na’şı Eyüp’teki Valide Sultan Türbesi’ndedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Valide Sultan'ı, padişah III. Selim'in annesi ve Sultan III. Mustafa'nın eşidir. Birçok 
hayır eseri yaptırmıştır. Çok hayırsever bir sultandır. 
 
Mihrişah Sultan Çeşme Ve Namazgâhı 
Günlerce yanına varmak için hayal kurduğum, sanatkârane yapısına hayran 
olduğum, Karşısına geçip uzun uzun baktığım, tüm güzelliğini beynime kazıdığım, 
bize ne söyler, neler anlatır acaba diye merak ettiğim, belki “gel bakıp geçme oku 
anlarsın” dediğini zannettiğim güzel çeşme...  
Mihrişah Valide Sultan Çeşme ve Namazgâhı eğer böyle diyorsa bize düşen kulak 
vermek olmalı.  
 
Mihrişah Valide Sultan Çeşme ve Namazgâhının iki yüzünde bulunan Tuğra: 
Selim Hân bin Mustafa el-muzaffer daima / Mustafa’nın oğlu Selim Han daima 
muzaffer olsun 
 
Madalyon içindeki Kitabe 
Maşallah / Allah’ın istediği olur 
 
 
 
Kitabeler 

1. Cephe 
 
 
 
 
 
 
 

Şehinşâh-ı cihânSultânSelîm Hân hümâyun-fer 
Şuâ‘-ı pertev-i iclâline peyk-i zafer-yâver 
 
Fezâ-yı sînesigülzâr-ı mazmûn-ı meânîdir 
Cihânagelmemişdir böyle bir şâh-ı sühan-perver 
 
Nigâhı mâye-i iksîr-i cân-bahş-ı sa‘âdetdir 
Künûz-ı cevher-i eltâfının hasret-keşi Kayser 
 
Yed-i teshîre al şimdengerûheftekâlîmi 
Olunca râyet-i ikbâline ‘avn-i Hüdâ rehber 
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Günümüz Türkçesi ile  
 
Güçlü padişah Sultan Selim Han cihanın en büyük hükümdarıdır  
Kudretinin parlak ışığı zafer habercisidir 
 
Gönül genişliği sanatlı sözlerin gül bahçesidir 
Böyle güzel söz söyleyen bir padişah cihana gelmemiştir 
 
İksir mayasındandır saadetle cana can katan bakışı  
Kayserlerin özlemi hazinelerinin güzel elmasları  
 
Elindeki yedi memleketi zapt et bundan böyle 

İkbal bayrağına Allah’ın yardımını rehber eyle 

 
2. cephe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tulûı Mihrişah’dan kevn gibi ol mâh-ı garrânın 
Sipihretâli‘-i mes’ûdunu remzitdi Şeyh-i ekber 
 
Bu âlemde hubâb-âb u lûtfu olsa ger evzan 
Ne mümkündür derâhim ola ana bahr ile hem-ber 
 
Bu câ-yı dil- güşâdayâdigar olmak için her-bâr 
Derûn-ı enverinde hayli müddetdirolubmuzmer 
 
Yapıldı fî-sebilillâh bu âsâr-ı cemîl el-hâk 
Ola hoşnûd u râzıhidmetinden rûh-ı Peygamber 
 
Günümüz Türkçesi ile: 
 
O ay gibi nurla Mihrişah’tan dünyaya geldi  
Büyük şeyh gökyüzüne mesut bahtını işaretledi  
 
Bu âlemde su sevgisi ve lûtfu ölçülür olsaydı eğer 
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Ölçmek mümkün değil denizle beraber olsa da dirhemler 
 
Daima hatırlansın diye bu gönül ferahlatan mekân 
Nurlarla dolu gönlünde gizledi hayli zaman 
 
Hiç şüphesiz bu güzel eserler yapıldı Allah yolunda  
Hizmetinden Peygamberin ruhu razı ve hoşnut ola 
 
3. cephe 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mesûbât-ı cezîlin Vâlide-i Sultân-ı zî-şâna  
Hedâyâitdi rûh-ı pâkine şâh-ı bülend-ahter 
 
Temâşâ eyleyen züvvârduâ‘-i sâhibü’l-hayra 
Hemân elfâz-ı ma‘nâsın su gibi eylesün ezber 
 
Ferâmuşitdi dilden çeşme-i hûrşîd ile mâhı 
Bu dil-cûmenba‘ seyreyleyübçarh-ı sitem-perver 
 
Şehîdân-ı ‘ıtâş-ı Kerbelâ’ya eyleyübtebşîr 
Didirıdvnâ-ı cennet işte mâ nûş eyle gel kevser 
 
Günümüz Türkçesi ile 
 
Çok mükâfat versin şan sahibi Valide Sultan’a  
Yıldızı yüksek padişah hediyeler etti pak ruhuna  
 
Bakıp seyreden ziyaretçiler hayır sahibine dua etsin 
Hemen kelimelerin manasını su gibi ezberlesin 
 
Gönlünden çıkardı ay ile güneş çeşmeyi 
Bu özlenen kaynağı seyredip felek sistem etti  
 
Kerbelâ’nın susuzluk şehitlerini müjdeledi 
Rıdvan Cenneti işte su gel iç Kevser’den dedi 
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4. Cephe 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nekkât lâfz-ı şîrini çekerken setr-i imlâya 
Kesildi su duyunca lezzet-i vasfında kand u ter 
 
Çıkub kestirme yoldan ragbet itmezken terâzûya 
Ne tam kırât ile bulmuş suyun nev-ma‘den-i gevher 
 
Suyunca varmak ister mâcerâmız bundadır şimdi  
Olub sahn-ı çemende serv-kadnâzende bir dil-ber 
 
Bu dil-cû çeşmeye şâyesteHâtif böyle bir târih 
Küçüksu virdi zîrâkıt‘a-i elmâsazîb ü fer 
1221 
 
Günümüz Türkçesi ile 
 
Nükteci şirin lafızları çekerken gizli imlaya 
Kesildi vasfındaki lezzet, şekerle tazelik su duyunca  
 
Çıkıp kestirme yoldan rağbet etmezken teraziye 
Yeni inci madeni bulamadı suyunu tam kırat ile 
 
Bundadır şimdi maceramız suyunca varmak ister 
Bahçenin ortasında servi boyuyla bir nazlı dilber 
 
Hatif böyle bir tarih bu özlenen çeşmeye layık  
Çünkü Küçüksu verdi elmas tarafına süs ve canlılık 
H. 1221 – M. (1805-1806) 
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Dünya içten dışa doğru genişler.Yüreğin genişlediğinde, daha çok 

sevebildiğinde,affedebildiğinde,daha farkında ve duyarlı olduğunda... İçin içine 

sığmaz olduğunda... Senden sonrakiler için bir tohum ektiğinde... Hiç görmeyeceğin 

o insanları sevebildiğinde...Kalbin genişlediğinde dünyan genişler. 

Yumurta dıştan bir kuvvetle kırıldığında hayat sona erer.İçten bir kuvvetle 

kırıldığında hayat başlar.Zira önemli dönüşümler hep içten başlar diyor İbniRüşd... 

Rad suresi/11.ayet,muhatabının önüne değişimi hedef olarak koymaktadır. Başlama 

noktası da kişinin 

kendisidir. 

Davası olan ve 

davasının ardından 

giden insanlara ihtiyaç 

vardır. Bu nedenle 

insanın kendi varlığının 

ve de sorumluluklarının 

farkında olmaları 

gerekir.İnsanı diğer tüm 

varlıklardan ayıran şey 

ne ise,toplum içinde de 

farklı kılan aynı 

şeydir.Bu farkındalıkla 

ve duyarlılıkla,tüm 

insanlarla aynı 

olduğumuzu idrak 

ederek,sorumluluk 

duyarız.Sonucunda da 

tüm insanların ne 

hissettiklerini anlama yetimiz gelişir.Empati insan olmanın önemli bir şartıdır diye 

düşünüyorum.O zaman yalnızca karşımızdaki insanın değil,canlı cansız tüm 

varlıkların,engelli bir köpeğin,görmeyen bir kedinin hatta kırık bir kâsenin ne 

hissettiklerini fark ederiz.Kendimiz için istediklerimizi onlar için de isteriz. 

Bu durum içinde bulunduğumuz zamanda nasıl gerçekleşir? Günümüzde ön plana 

çıkan bireysellik anlayışı nedeniyle duyarsızlıklar hissetmeyişler arttı.Birileri için 

herhangi bir şey yapmak fazla anlam ifade etmiyor.Herkes kendi derdine 

odaklanarak duyguları ve vicdanına narkoz almış gibi yaşamayı tercih ediyor. 
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Duyarsızlaşma; müminin şahsiyeti ve toplumsal hayatı adına hassasiyet gösterilmesi 

gereken konularda titizliğini yitirmesi, olumsuzluklara karşı kayıtsız kalması 

anlamındadır. Bu kayıtsızlık onun manevî lâtifelerini matlaştırıyor. Latifeleri 

silikleşen kalbi hasta insan, zamanla hissetme zenginliğinden mahrum 

oluyor,ilgisizleşiyor. 

Değişen dünyada bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler artarken,manevi değerler 

aynı anda pörsüyor.RobinSharma'nın dediği gibi"İnsanlık çok ilerledi artık 

görünmüyor" 

Araştırmacı yazar Dr. Reşit Haylamaz duyarsızlığı sinsi ve seyri yavaş olan bir 

hastalık olarak nitelendirirken,kişilerin bu hâlini zamanla benimsediklerini yani 

duyarsızlık virüsünün zamanla ruhu istila ettiğini söylüyor.Nasıl ki ateşi sönen bir 

soba, bir süre sonra çevresindeki ısıya ayak uyduruyorsa,vicdan ateşini 

tazelemeyenler de çevresindeki duyarsızlıklara ayak uyduruyor ve hassasiyetini 

kaybediyorlar.Ancak her geçen gün kendinizi yeniliyorsanız iç dünyanızın 

karbonlaşmasına izin vermiyorsanız durum değişir.Zira asıl olan hassasiyetleri canlı 

tutabilmektir.Demek ki değişen değiştiriliyor. Öyleyse duyarsızlığımızı imanın 

enginliğinde tedavi edip,bozulan yönlerimizi değiştirmek,bizim için en önemli 

vazife.İnsanın başıboş ve kendi kendine bırakılmayacak kadar değerli olduğunu dile 

getiren Kıyamet suresi 36. Ayet"İnsan başıboş bırakılacağını ve dilediği gibi hareket 

edebileceğini mi sanır" buyrulmaktadır. Unutmamak gerekir ki dünyayı değiştirecek 

olanlar,hakikat yolunda yürürken herhangi bir bozulmaya maruz kalmayanlardır. 

Efendimizin"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"sözünü ihmal edeli bir hayli 

zaman oldu.Ancak bu beyan yemek paylaşmayı öngörmüyor yalnızca.Aynı duyguları 

hissetme, acıyı sevinci paylaşma,toplumsal dayanışma ve vicdanı güçlendirme 

amacını da taşıyor.Bu ikaz, Müslüman'ın böyle bir bencilliğe düşmeyeceğini ortaya 

koyuyor. 

Diğerkâmlığın hafife alındığı,"ben" duygusunun biricik değer olarak algılandığı 

günümüzde bu sünnet ekseninde yaşamak,duyarlılığımızı arttırmak için çaba 

göstermeliyiz. Okuyarak,yaşayarak,düşünerek,yazarak... Seyrederek görerek... 

Tükenmeyip üreterek... Hizmet ederek,hayata katkı sağlayarak, kâinatın daha iyi 

olması için ürettiği projelerle Salih bir kul olarak.Ama her şeyden önce bunların 

önemini fark ederek... Taraf tutarak, saf olaraksafını belirleyerek,yanarak, mücadele 

ederek ve de uğrunda göze alınacak ne varsa göze alarak. 
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İskelenin köşesindeki kafeteryada, buğulu pencerelerden birinin önündeki ahşap 

masada oturuyorlardı. İskeleye yanaşan vapurun ışığı, beyaz masa örtüsünün 

üzerindeki yapma çiçeklerle dolu vazoyu aydınlattı. İpek, bakışlarını önünde duran 

kitaptan kaldırdı: 

- Okuduğum şiirler ve şairler aklımda kalmıyor hiç, dedi.  

Mehmet, oturduğu sandalyede hafifçe kımıldandı. Ellerini koyacak bir yer aradı ve 

masanın altında, kendi bacaklarının üzerinde kalmalarını yeğledi. Dilinin ucuna 

kadar gelen sözleri döküverse miydi? Biraz toparlandı, bir elini masanın üzerine 

koydu. Başını pencereye çevirdi. Bunu yaparken, biraz boynunun titrediğini hissetti; 

“Heyecan mı sardı nedir?” diye geçirdi içinden. Sonra yüzünü çevirmeden, bir 

çırpıda konuştu: 

-Belki bir gün, bir şair sırf senin için şiirler yazar ve sen de ne şiirleri ne de o şairi 

unutmazsın. Mısralar aklına, kim bilir belki gönlüne kazınır. 

Boğazın uğultulu poyrazı, pencereleri sarstı. Penceredeki damlaları izlemeye devam 

etmeyi yeğlerdi ama yapamadı, bakışlarını İpek’in gözlerine çevirdi. Kulakları 

uğulduyordu. Tam o sırada, iskeleye yanaşan vapurun ışığı kalkmasa, İpek’in de 

yanaklarının kızardığını görecekti. Loş ışığın altında, bakışlarının derinliklerinde bir 

şeyler aradı hızlıca. İhtimal gördü de, fakat nasıl ayırt edecekti?   Arkadaşları da ha 

geldiler ha gelecekler. Telaşlandı: 

-İpek, yani ben demek istedim ki, belki kendine yakın hissetmediğindendir, 

okuduğun şairleri.  

-Belki, kim bilir? Yakın hissetmem için bir sebep de yok zaten. Yıllar evvel yaşamış, 

yazmış, göçüp gitmiş insanlar. Onların kendi hayatları için, taşıdığı anlamlar vardır 

elbette yazdıklarının… Aslına bakarsan, o kadar derinlemesine düşünecek kadar da 

şiir okumadım sanırım. Bana şiir yazacak, hatta bence herhangi bir insana veya bir 

meseleye, sevgiye adı her neyse işte, yazacak şair de kalmadı sanırım bu devirde. 

Haksız mıyım? 

Mehmet’in eli bıyıklarına gitti. Parmaklarıyla biraz düzeltti. İstemeden de olsa, bir 

çırpıda bulunduğu ima da boşa gitmişti. Diğer elini, paltosunun yan cebine sokup, 

içerisindeki çay bardağını sımsıkı tuttu. 

İki hafta evveliydi. Selim’in doğum günü için gittikleri, Asmalımescit’teki o küçük 

bodrum katında oturuyorlardı. Mehmet, önündeki tabakta duran pasta diliminden 

birkaç parça yiyebilmiş, tabağın kenarındaki kremayla oyalanırken; İpek, elinde çay 

dolu bir bardakla gelip, Mehmet’in karşısındaki sandalyeye oturuvermişti; “ Senin 
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için” demişti. “Dalgın olduğunu gördüm ve sanırım biraz yorgunsunda…” Küçük 

yudumlarla, ağır ağır ve yarıdan fazlasını da soğuk halde içmişti. Tam ortasında 

bulunduğu sahneyi değiştirmeye o kadar eli varmamıştı ki, yan masada duran şeker 

kutusuna bile uzanamamıştı, çayına atabilmek için. Şekersiz mi içmişti? Bilâkis, içtiği 

içeceği en tatlı çaydı belki. Sonra, garson kıza ve arkadaşlarına çaktırmamaya 

ihtimam gösterip, atıvermişti bardağı cebine. O günden beri, cümleler biriktiriyordu 

içinde. İpek’in yaldızlı saçlarına, maviden yeşile ve yeşilden maviye benzersiz 

geçişler yapan gözlerine, heyecanlandığı vakit kızaran yanaklarına ve sesindeki, 

isminden yansıyan serin yumuşaklığa.  

Şimdi, ansızın dökse miydi o bardakta biriktirdiği cümleleri masanın üzerine? Yoksa 

yine, yarına mı bıraksaydı? Usulca demlenmeye. Duraksayarak, tane tane 

konuşmaya başladı: 

-İpek, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Epeydir ertelediğim ve artık tekrar 

yarına bırakmamın da mümkün olmadığı… Söylerken, dilimin düğümlendiği… 

Nefesini tuttu. İpek, doğruca O’nun gözlerine bakıyordu şimdi. Elinin bir hareketiyle 

saçlarını arkaya attı. Tam da o anda Mehmet, dudağının kenarındaki tebessümü 

yakaladı. Tuttuğu nefesini burun deliklerinden hafifçe verirken, eli sigara paketine 

gitti. Sigarayı dudaklarına götürürken ve masada duran çakmakla alelacele yakarken 

ellerinin titrediğini hissetti. 

-Olmuyor, yapamayacağım, dedi ve iç cebinden bir kalem çıkarıp, İpek’in önünde 

duran kitabı kendi önüne çekti. Şairin ve kitabın adının yazılı olduğu ilk sayfayı açıp 

yazmaya başladı. Bitirdiğinde, sigarasından kısa bir nefes çekip, kitabın kapağını 

kapattı ve masanın ortasına bıraktı. 

İpek’in yanaklarına oturan kırmızılık, alnına kadar çıkmıştı şimdi. Kitabı aldı, 

avucunun içerisinde tartar gibi tuttu ve ince parmaklarıyla yavaşça kapağını araladı. 

Adının anlamı bölüyor artık gecelerimi. 
Biliyorum, fazlasıyla arabesk bulacaksın bunu ama 
Kırık kafiyelerim, uykularıma sokulan denizlerin gibi. 
Farsçadan getirdim, gönlüme kattım, ismini. 
 

Okudu, bekledi. Sonra tekrar okudu. Gözlerini yumdu. Bütün mısralar zihnindeydi 

şimdi. Uzandı ve elini kül tablasının yanında kayıtsızca duran Mehmet’in elinin 

üzerine koyup, sımsıkı tuttu. Göz göze geldiler ve yüzlerindeki tebessüm genişledi. 

Yanı başlarındaki radyodan yükselen Grekçe şarkıdaki solistin sesi büküldü ve 

Mehmet, diğer elini İpek’in elinin üzerine koyarken, gitar tellerinin son tınıları 

arasında tekrar duyuldu. 

Kalpleri birbirleri için çarpmaya başlarken, ikisinin de gözleri buğulandı.  
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Gazel 

Senin gibi güzelim bî-vefâ mı var yokdur 

Cihânda itmediğin bir cefâmı var yokdur 

 

Misâl-işâneegerçâkçâk olur sende 

Kemend-i turreden ey dil rehâmıvâryokdur 

 

„Alâ-cihân-ı „âlemde haste-i „aşka 

Misâl şerbet-i vuslat devâ mı var yokdur 

 

Hezârhacâlet ile nakd-i cândan gayri 

Kumâş-ı hüsnüne yârin bahâ mı var yokdur 

 

Cihânı ser-teser ey mâhcüstücû ile 

Sana Şeref gibi bir mübtelâ mı var yokdur 
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Gazel 

Güzelim bir senin gibi bivefa mı var, yoktur 

Cihanda etmediğin bir cefa mı var, yoktur 

 

Tarakla lime lime, (tel, tel) dağılan saçlar gibiyim 

Saçının bağından ey gönül, reha mı var, yoktur 

 

Âlemin en yüce katmanında bile aşk hastasına 

Vuslat şerbeti gibi bir deva mı var, yoktur 

 

Bin utanç içindeyim, can nakdinden başka 

Yârin güzellik kumaşına biçilecek paha mı var, yoktur 

 

Cihanı baştanbaşa arasan ey sevgili  

Sana Şeref gibi bir müptela mı var, yoktur 
 

 

 

 


