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I

ONSOZ
Bu bitirme tez cahsmasr, Y akm Dogu U niversitesi Fen - Edebiyat Fakiiltesi
Tiirk Dili EdebiyatI Boliimii'ndeki Osmanhca lisamm daha iyi ogrenmek ve
pekistirmek amaciyla hazrrlanmsnr,
Bu mezuniyet cahsmasmda, K.K. T.C Milli Arsiv ve Arasnrma Dairesi'nde
bulunan

Osmanhca

yapunnsnr,

Boliimiindeki Osmanhca

gazetelerinden

yararlamlarak

Bu gazeteler arasmdan ozellikle " Kibrrs " gazetesi secilmek

sur~tiyle, giiniimiiz Turkce' sine cevrilmesi amaelanrmsnr. Ulasilmak istenen
hedef ise ; eski tarihimizin gizli kalnus ydnlerini a.;1ga erkartma arzusundan
kaynaklanmaktadir, Eski metin ve gazetelerin giiniimiiz hayatma

katkilar

saglad1g1 kusku gotiirmez bir gercek olarak oniimiize eikan bu tarihi firsan
degerlendirerek gelecek nesillere tasunaknr, Ben, Tiirkoloji ogrencisi olarak bu
cahsmayla iistiime dusen gdrev! layikiyla yerine getirdigimi dilsfinmekteyim.
Bu cahsmalarm devammda elbette ki bazr zorluklar karsrma crkmisnr, Beni
bu konuda yonlendiren degerli Boliim Baskamm Dor. Dr. Biilent YORULMAZ'
a ve degerli bdliim hocalaruna, karsrlasmis oldugum bu zorluklari yenmem
hususunda bana yardimci olduklari ve cesaretimi artrrdrklari icin tesekkiir
ederim. Cahsmalaruna giin be giin devam ederken, Ar~iv gdrevlilerine ve degerli
hocalarrm

Giilgiin Serdar ve Mustafa

Kemal Kasapoglu'

na saygtlarmn

sunarken bu cahsmamm gelecek kusaklara 1~1k tutmasnu temenni ederim.

Saygilarrmla
Ziya Oztiirkler

II
KIBRIS GAZETESi
Giri~
Bu kaynak, degerli yazar Hasan Sefik Altay' m " Ktbrts Turk Basin

Kaynaklan " adh kitabmdan ahnmisnr.
Yazar " Kibrrs Gazetesi " ile ilgili olarak ~oyle bilgiler bizlere
sunmaktadir :
" Simdi Yeni Zamanalar, yeni bir gazetenin canst altmdadtrlar. Bu
gazetenin adi Ktbrts Gazetesi 'ydi: Bau kaynaklara gore Ktbrts Gazetesi,
Yeni Zaman Gazetesi'nin ad degistirerek devamt olarak kabul
edilmektedir. "
6 Mart 1893 tarihinde ilk sayisr yaymlanan Krbrts Gazetesi de "
Ktraathane-i Osmaniyye " tarafmdan cikarrlmaktadir. Gazetenin
yonetim yeri " Ktbrts Ceziresi'nde Lefkosa Sehri'nde Mahkeme-i
Seriyye pis-gahmda Osmanlt Ktraathanesi Matbaast " olarak
gosterilmektedir. imtiyaz sahibi Kufi Zade Asaf Bey'dir.
Gazete ilk sayismda amacim kesin cizgilerle saptannsnr,
Bunlar ise:
1. Rum Basnn ile savasmak .
2. Gerceklerin 1~1g1 altmda olaylara yaklasmak, yalan haber
yazmamak.
3. Tiirk Kiiltiiriine ve Tiirk halkma hizmet etmek.
4. Jon Tiirk'lerin davasma destek olmak.
Gazete 1898 yilma kadar yaymnn siirdiiriir. Bir baska acidan
bakildigmda ada, hukuken yine Osmanh Devleti'ne bagh
goriilmektedir. Ve hatta 1901 baskih Hand Book Of Cyprus (
Kibrrs'm El Kitabi ) adh kitapta Kibris basmmdan soz edilirken "
1865 tarihli Osmanlt Basin Kanunu tahunda izin altnmadan gazete
basttrtlamaz ... " denilmektedir.
1890 - 1900 yillarr arasmda Osmanh Devleti'nde Jon Tiirk'lerle
kiyasrya bir savas vardir. " Jon Tiirk'lerin davalannt desteklemeyi "
ilkeleri arasma alnns bulunan Kibris Gazetesi'nin bu durumunu
Osmanh Devleti'nce dikkatle izlenecegi dogaldi, Iste bu izleme
1898'de Sultan Abdiilhamit'in on ii~ ytl " Dahiliye Naurltgtn: "
yapnns olan Memduh Pasa'mn " arzusu uzerine " , Kibris Gazetesi

Asaf Bey tarafmdan kapatihr. Kibrts Gazetesi yaym yasann boyunca

" Fen ve sanatta da yer . . . " veriyordu. Gazetenin kendine ozgii i~
bashklari da vardi,
Bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ifade-i Mahsusa
Ahval-r Alem
Havadis-i Mahalliyye
Suunat-i Osmaniyye
Havadis-i Hariciyye
Miitenevvia

m
Kaytazzade Mehmet Naz1m Efendi
Bu zat hakkmda;
"K1bns Turk Edebiyan- Baslangictan Bugune-" ( Yazan: K.K.T.C. Milli
Egitim Ve Kultur Bakanligi )
b- "K1bns' ta Turkler " ( Yazan: Ahmet C. Gazioglu )
c- " Halk Sanatlan Deme gi ( Has-Der ) Halkbilim Sempozyumlan

A-:
1857 - 1924 yillan arasmda yasamrstir. Muftu Hasan Hilmi Efendi gibi divan
tarzmda siir yazan guclu bir sairimizdir. Yerel gazetelerde 90k sayida gazel,
sarki

ve

kitalan

yaymlanmasma

karsm

siirlerini

topladigi

bir

kitabi

yaymlanmamistir.
Kaytazzade Mehmet Nazim Efendi' nin Kibns Gazetesi'nde 39 bolum olarak
tefrika edilen " Yadigar-1 Muhabbet " adh romam daha sonra yine ayni gazete
tarafmdan kitap olarak yapilnnsnr. ( 1908) Yine Kibns Gazetesi'nde

12 bolum

halinde tefrika edilen yanm kalmis " Leyla -i Visal " adh ikinci bir romam
vardir. Birinci konusu ise Sakiz Adasi'nda gecmektedir. Aynca yazarm1892' de
Yeni Zaman Gazetesi' de yaymlanan " Adem-i ihtiyad " adh bir hikayesi ile
annesinin olumu uzerine yazdigi ve Yeni Zaman Gazetesi'nde tefrika edilen "
Feryad-1 Garibane "isimli mansur bir eseri bulunmaktadir.

B-:
Kibns Turk dil ve edebiyatmda yeri olan bir baska unlu kisi de Kaytazzade
Mehmet Naznn Efendi ' dir. Kendisi 1857 yilmda Lefkosa 'da dogdu. ilk
cgrcnimini Kibns' ta yaptiktan sonra istanbul' a giderek orada memur olarak
cahsmaya basladi. Ege denizi'ndeki
Izmir ve Bursa'

Sakiz Adasi'nda

da gorev yapti. Kibns'

daha sonra da Adana,

a dondugunde

Lefkosa

Seriye

Mahkemesi'nde memur olarak cahsti. 1924 yilmda 67 yasmda iken bu son gorev

saklamak niyetinde. Ancak kizkardesinin herseyi bildigini soylemesi iizerine
ona acihr. En korktugu da anne ve babasmm durumunu ogrcnmelendir.

iki

kardes dertlesmeye baslarlar. Kizkardesi Mediha Hamm siirleri Nevber Hamm'a
iletmeyi iistlenir.
Mucib Bey yine eskisi gibi isine gidip gelmekte. Cahskanhgnu
amirleri ona maas arnsi bile vermisler. Bu da daire arkadaslanmn

goren
daha da

krskanchgmi ceker, Hani olanak bulunsa onu bir kasik suda bogacaklar. i9inde
bulundugu ruhsal durumdan oturu Mucib, arkadas davetlerine gitmemek icin,
onlan her seferinde atlatiyordu.
Bir gun Nevber Hamm, annesi ile Mucib Beylere misafir gelir. Mediha bir
plan kurarak

onu agabeyine

gostermeyi

basanr.

Mucib

adeta kendinden

gecmistir. Aynca onun icin yazilan siirleri de kiza verir. Bir baska gelisinde de
agabeyini sevdigini Nevber'

e soyletir. Bir sonraki karsilasmada

da oglan

dayanamayip bayihr, Sonra birbirlerini sevdiklerini karsihkh soylerler ve olene
dek aynlmayacaklarma soz verirler.
Mucib Bey bir an once kizi ailesinden istetmek icin yamp tutusuyor, Ne var
ki babasi bir is icin Manisa' ya gittiginden bu girisim ister istemez ertelenir.
Kendi babasi geri geldiginde de bu kez Nevber'in babasi hastalamr ve hava
degisikligi icin ailece Kadikoy'une gitmeye karar verirler. Arada Nevber ona bir
mektup yazip gozyaslanyla birakir,
Mediha simm

agabeyinden

ii9 gun saklayabildi.

soyleyince Mucip hepten yikihr. Kizkardesinin

Israr uzerine gercegi

avutucu sozleri hicbir yarar

saglamaz. Mucib artik bitmistir. Simdi tek avuntu iki sevgili arasmda gidip
gelen mektuplarda kalnustir,
Mucib gibi nazik yetismis bir gene 19m bu yasta icine dii~tiigii uzuntu
dayamlacak gibi degildi. Aldiklan terbiye geregi konuyu anne ve babaya da
acarmyorlardi.

----

yerinde oldu. Yine Harid Fedai'nin yaptigi arasnrmalardan

ogrendigimize gore,

Kaytazzade Mehmet N azrm Efendi daha kucuk yasta edebiyata karsi ilgi, duymus
ve bu ilgisini yasami boyunca devam ettirerecek zamamn buyuk Turk sair ve
yazarlanyla tamsnustir. Bunlar arasmda

Namik Kemal, Ziya Pasa ve Recaizade

Ekrem de vardi. Kaytazzade Mehmet Naznn Efendi divan tarzmda siirler yazan
son Kibnsli Turk Sairidir. Nazunm siirleri bir divanda toplamp yayunlanmis
olmakla beraber, bunlann pek cogu yerel gazetelerde cikrmsur.
Kaytazzade Mehmet Naznn Efendi'nin
Romanlarmdan "Yadigar-

1

roman yazdigi da bilinmektedir.

Muhammet" 1894 yilmda kitap olarak yayimlannusn.

ikinci romam olarak "Leyla-i Visal" 10 arahk 1894 ile 4 mart 1894 tarihleri
arasmda Kibns Turk Gazetesi, Kibns'ta kismen tefrika edilmistir. 1909 yilmda ise
"Sefa" veya Netice-i-ibtika" admdaki 4 bolumluk bir piyesi yaymladi.

C-:

"Yadigar

-1

Muhabbet" Kibns'ta basilmis bir romanm adrdir. Yazan ise

Kaytazzade Mehmet Nazim Efendi'dir. Once onu tamtahm sizlere: 1857 Lefkosa
dogumludur.

Ogrenimini

Lefkosa'da

tamamladiktan

sonra Kibns'tan aynldi,

Memalik-i Osmaniyye'de ve bu arada Sakiz Adasmda Adana'da kamu gorevlisi
olarak cahsti; yeniden Kibnsa yerlesti; Lefkosa seriyye Mahkemesi'nde

gorevini,

oldugu 1924 yilma kadar surdurdu.
Kaytazzade, Muftu Hasan Hilmi Efendi' den sonraki Padisah II. Mahmud
tarafmdan kendisine "Reisu's-Suara"

unvam verilmistir. En guclu Kibnsh sair

olarak bilinir. istanbul'un edebiyat cevreleri ile cok yakm iliskiler kurmustur.
Genclik yillan

Recaizadelerin,

Ziya pasalann,

Namik

Ozellikle Namik Kemal ile cok yakm arkadashklan

Kemallerin

vardir. Olumunden sonra

Kaytazzade'nin ailesi tarafmdan T.C. Milli Egitim Bakanhgi'na
abank dosyada

diger seyler arasmda

mektuplar da bulunmaktadir.

donemi.

verilen, saire ait

iki arkadasm birbirlerine

yazdiklan

Sairimiz

Kibns'ta

bulundugu

surece

yerli

gazetelerde

yazilan

~ aymlanrmsnr. Divan Edebiyati geleneginden yetistigi halde guncel konulan da
isler. Ornegin Turk - italyan savasi dolayisiyle "italya" bashkh guzel bir taslamasi
ar. Sonra, Kurtulus Savasi yillannda yazilmrs "Neva-yi Zaer" bu kavgaya ve

Mustafa Kemal Pasa'ya guzel bir ovgu niteligindedir. Iste son ikilisi:

"Kemal'in sa'yi meskur ola yarab iki alernde
odur bu milleti tahdis eden kayd-i esaretten"

Mucib Bey Sehzadebasi'nda oturan varsil bir ailenin iki cocugundan biridir. Ailesi
nu gul gibi yetistirmis ve Mucib Bey diplomasmi aldiktan sonra Bab-1 Ali de
memuriyete baslamistir. Y akisikhdir, stk giyinir ve meslegine duskundur, Kitap
kumak, siir yazmak en buyuk ugrasi. Yazann anlanrmyla "melekler gibi masum"

Daire arkadaslannm alti yilda varamadiklan yere Mucib'in alti ayda varmis
lmasi kiskanchk yaratir. Bir care dusunurler: Mucib'i ickili yerlere ahstirmak ve
eslekten sogutmak. Bir gece arkadaslarmdan

birinin evinde ickili bir "alem"

duzenlerler ve meclise bir de kadm getirirler. Fakat ne yaptilarsa Mucib'i cileden

Aradan bir sure gecer. Bir gun Mucib bir vesileyle kizkardesinin odasma
girer ve kag1t kalem ararken gayet guzel bir kizm resmine tesaduf eder. Ve iste bu
anda olan olur. Resim kizkardesinin bir arkadasma aittir ve arkasma da "Yadigar-i
Muhabbet" yazilmis; altmda da bir isim: Nevber.
Artik Mucib'in

gonlune ates dusmustur. Resmi ahr ve kisa manzumeler

dokturmeye baslar. Onlan kiza gondermeli ama nasil? En uygun arac kizkardesi
·di, ama ona acilmak kolay mi?
Kizkardesi resmin odasmdan almdiguu farketmistir. Bir aksam agabeyinin
dasma girer ve onu cok uzgun gorunce nedenini sorar. Mucib bey sirnru
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Kadikoy' den kalkip bir kez daha misafir geldiklerinde Mediha bir.,. frrs-at\; .
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bularak Nevber'i yine Mucib'le gorusturur. Delikanh o denli heyecan duya. r. ki
~,-·(fc

vucudu tiril tiril titremeye baslar.

~~

Gunler gecip gitmek bilmiyordu Mucib icin. istanbul' a donecekleri gunu
beklerken Nevber' in babasi daha da agirlasmis ve bu kez Bursa' ya gidilmesi
kararlastmlrmstir.
istemeye annesine

Mediha agabeyiuin bitkinligini
acar. Annesi olumlu karsilar

gorunce konuyu istemeye
ama babasmm

da oluru

gerekiyor.
Bursa' dan hicbir haber gelmemesi Mucib' i kahrediyordu. Gunler gectikce
Mediha' nm tesellileri de kar etmemeye baslannsn.

Halbuki arada konuyu

annesi, babasma acmis ve onun da oluru almrmsn, Mucib bir ara Bursa'ya
gitmeyi bile dusunur. Ne ki rahatsiz oldugundan yollarda dusup kalacagmdan
korkar. Tek avuntu resim ve mektuplar. Onlan cikanp cikanp saatlerce bakiyor,
okuyor, okuyordu. Sonunda yataklara duser, evi. Bir telastir ahr. Doktorlarm
verem tamsi koymasi evde huzur brrakmaz.
Mediha, kendisine armagan verilen bir resmi iyi saklayip agabeyinin eline
gecmesine neden oldugundan ve Nevber'le iliskilerini anne, babasma zamanmda
soylemediginden

kendisini suclu buluyordu. Artik Mucib'

in gunleri hasta

yatagmda ve sayiklamakla geciyor.
Bir gun Husrev Beyler, Nevber' lerin istanbul' a geleceklerini haber alrrlar
ama Mucib' in de i~i artik bitiktir. Anne ve kizkardesinin gunlerce basucunda
aglamalan surerken bir safak vakti zavalh Mucib' in yasanu sona erer. Olurken
evdekilerin aracihgi ile Nevber'

e veda etmeyi de unutmarmsnr.

Gozlerini

yumarken gokyuzunden bir yagmurdur bosahr.
Durumu ogrenen daire arkadaslan

da cenaze torenine kanhrlar ve olum

nedenine sasarlar, Cunku Mucib' in olumu, arkadaslanm kmadigi bir konudan
olmustu. Cenaze alayma giderken daire arkadaslanndan biri sozu soyle baglar :
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"i~te insana ve bahsus ibtilaya su-i nazar, bilahare mucib-i zarardir." ( lnsanlan
ve ozellikle tutkunlugu kotu gormek, sonunda zarar getirir.)
Dedigimiz gibi roman Kibns' ta basilmis, Kibns' h bir sanatcmm yapiti, Ne var
ki konusu Istanbul' da geciyor ve o donem baskentinin havasnu tasiyor. Buna "
yerli" denmesi olasi degildir. Kaytazzade' nin bir romam daha vardir ki yine
onun da konusu Kibns' ta degil, vaktiyle gorev yaptigi Sakiz Adasi'nda
gecmektedir. Adi : "Leyle-i Visal" . Yadigar-1 Muhabbet' in bitiminden sonra
tefrika edilmeye baslanan romamn 12. Bolumunden

sonra arkasi gelmiyor.

Gazetede konuyla ilgili bir aciklama da cikrms degildir. Ismet Konur, " Kibns
Turkleri" adh yapitmda boyle bir romandan soz etmiyor. Y almz Beria Remzi

Ozoran Kaytazzade' nin iki romam oldugunu yaziyor. Biz Leyle-i Visal' m
tamamlanrms ve basilnnsnu gormedik, Oldugunu da hie sanmiyoruz.
Kaynak eksikliginden gectigimiz yuzyilm sonlannda tefrika edilmis ya da
basilmis yerli yapitlan bu asamada tam bilemiyoruz. Sozgelimi, 8 Ocak 1892,
1892 tarihli Zaman Gazetesi'nde Muzaffereddin Galib'in" Bir Bakis" yine aym
gazetenin 8 Agustos 1897 tarihli sayismda Kibns' h M. Sadrettin' in " Saika-i
Sevda" romanlan tefrika edilir. Elbet daha baskalan da olacaktir. Oyle ya da
boyle " Yadigar-1 Muhabbet"

Kibns' ta basilan ilk romanlardan

biridir

kuskusuz. Dili gunumuze gore eski kalrmstir.
" Nevber Hamm daha onalti yasma yeni yetismis havalet-i miicesseme
itlakma sayan, asile ve afife melek gibi bir kizcagiz olarak Bedia' yr Cemali
herkesin nazar-i teveccuh ve muhabbetini

calib ve dirayet ii zarafeti daha

husnuyle miitenasib idi."
"Bic;arenin Mucib Bey' e miiteallik olan muhabbet-i azamet-karanesi gunden
gune tezayud ediyor ve arasira hasbihal edip de gonlunun zehrini dokmek icin
yamnda bir hem-caz bulamadigmdan nihayet derecelerde sikrhyorl
" Hele muddet-i omrunde boyle bir hadiseye ugramadigi

icin maksad-1

mesruunu istihsal emrinde nasil bir hatt-i hareket ittihaz etmesi lazim gelecegini
de zihnen tasavvurdan aciz idi; cunku butun kuvva-yi miidrikesini siyab-i sevda

burumus idi. 0 cihetle daima Mediha'

nm yine miiraccat mecburiyetinde

bulunurdu!"

Yadigar-1 Muhabbet
Sayfa 87-88

Kibris Gazetesi
6 Mart 1893

Sayi:29
Yadigar-1 Muhabbet
Muharriri: Nazrm

... oldugu fennen musbettir. Anm icin bu yolda uzun uzadiya tafsilat
itasma da hacet goremem. Hulasa sunu demek isterim ki insamn
muhabbet ugruna cuzi bir sebepten dolayi - Allah esirgesin - an-1
vahitte mahv olup gittigi kesiru'l-vuku'dur.
Liitfi Bey - Oyle ama dunyada muhabbetsiz yasamak, zi-rfih sifatmdan 91k1p da
cihadat haline tahavvul etmek demek olmaz rm ? Su dar-1 fenada
daima gore geldigimiz mesakk-i hayat hep muhabbet sayesinde
cekilmiyor mu ! Hasih kim ne derse desin, benim en buyuk
sermaye-i saadetim, muhabbettir.
Neset Bey - Aman Liitfi, yandim elinden ! Beni zorla soyletmek istiyorsun. degil
mi ? " Olecek bir kisinin bahu kuvve-yi tali-i yar, kehlesi dah,
mahallinde anm ise

yarar ! "

demifjler

ben

ise

yine tekrar ederim ki

muddet-i omrumde oyle asikane, mesudane feyz-i muhabbete
mazhar olamam, cunku benat-1 Havva icinde hakikaten bir yar-i vefa
perver bulamadim !
Liitfi Bey - 'Afv-i alilerine magruren soylerim ki, lak:1rd1 arasmda isnlah parala mak, sairane, hekimane ifade-i meram etmek zat-i vala-yi kitabetpenahilerine mahsus olan hallerdendir. Hele" Mazhar olamam, yar-i
vefa perver bulamadnn " yollu seciler, felanlar " hareket vapur,
bereket basur "kabilinden olur.
Neset Bey - A
bendenizi tahtaiye ne hakkmiz var ? Insan her halinde, her
fiilinde muhtar degil midir ? Yoksa huzur-1 devletinizde edibane
irad-i makal etmek memnuniyyet midir !
Liitfi Bey - Rica ederim, o kadar hiddet buyurmayuuz, bendeniz, zinet-i elfaza
olan merakuuzi bildigim icin soyledim. Mahaza, NergisT' gibi, Seyr
gibi, Sefikname gibi asar-1 ...
ma badi var

2

Sayi:30

13 Mart 1893

Yadigar-r Muhabet
Muharriri:

Naznn

kudernayi biraz daha nazar-i dikkat ve mutalaadan gecirmis olsamz
bu yolda olan malumatimzr hayli tevsi etmis olurdunuz !
Neset Bey - Cidden soyluyorum ! siz hakikaten tarz-i atik edebiyyattan hicbir sey
_
istifade olunamaz, zanneder misiniz ?
Liitfi Bey - Ve lev ki o fikirde bulunayim, tarz-i cedid, tarz-i atika nisbet kabul
etmeyecek surette giizel ve dil-nisindir. Hi9 on sekiz yasmda bir
mahbube-i alim araya, acube-i ruz-gar olan yetmislik bir kadm tercih
olunabilir mi ?
Sadi Bey - Camm, simdi bu miibahaselerin sirasi degil, biz muhabbetimize ba kahm ! baba ! Liitfi ! amade geveze imissin ha!
Liitfi Bey - Basimzi rm agntnm ? Oyle ise istifa-yi kusur ederim. Hem ben
Neset'i kizdirmak icin mahsus boyle bir soz iktira ettim.
Sadi Bey - Aman efendim ! tasdih ne demek ? Seref-i sohbetinizle muserref
oldum, kasnu her vakit tesrif buyursamz da hep birlikte muhabbet
etsek.
Liitfi Bey - Sik sik gelirsen sonra taciz etmis oluruz ileri de ihtimal ki peder bey
efendinin de canlan sikihr.
Mucib Bey- Hayir efendim. Bilakis, eger peder burada bulunsaydi tesrif-i alilerinizden dolayi pek ziyade memnun kalacaklan der-kar idi. Fakat
gecen gun bazi musalih-i zatiyyesinin tesviyesi icin iki ii9 kadar
mezunen Manisa'ya gitmistir.
Liitfi Bey - Herne hal ise ileride yine konusuruz, simdilik adiyo !
Mucib Bey- 0 nasil lakrrdi ? Bizi boyle ...
ma badr var

3

Sayr : 31

30 Mart 1893
Yadigar-1 Muhabbet

Muharriri:

Naznn

Birakip da nereye tesrif ediyorsunuz !
Sadi Bey - Bazi kerre ne tuhaf seyler yaparsm ! Azicak daha sabir etseniz de
suradan hep birlikte gitsek ohnaz rm ?
Liitfi Bey - Olamaz, bilirdiniz ki bendeniz o kadar sikiya gelemem, biraz disan
cikip hava almak istiyorum, surada Kazun'rn Kiraathanesindeyim,
Liitfi Bey bu sirada meclise vida ile yalmzca Muhib Bey Efendi'nin
hanesinden cikarak disanya bir miktar gezindikten sonra dogruca mahud
kiraathaneye muteveccih oldu.
Mum~ileyh oradan gider gitmez Neset Bey menfilane bir " bu aksam dump
duruken Liitfi'nin munasebetsizligine buyurursunuz
? Bendenize adeta cezb
oluverdi !
Sadi Bey - Bakimz, ecille-i udebanuzdan madud bulunan Muallim Naci Efendi
bile " kim ehemmiyyet verir Naci melamet sengine " demis eger
boyle munasebetli, munesebetsiz irad edilen bir taknn tarizlere
ehemmiyyet verilecek olursa dunya da hie kimse bir sey yazmaga,
veyahut eyi kotu yazdigi seye meydana atmaga cesaret edemez.
Vakian itiraz hakh ise kabul olunur degilse red edilir.
Muhib Bey-Birader ! 0 kadar meyus olmayimz, bu alem de halkm
kim
kurtula bilmistir ? Insan ne kadar rezailden ictinab, fazaile intisab
etmis olsa yine ebna-yi zamanm ta'an tesni'inden hulasa mumkun
olamaz ! 01 vechile boyle bi-gayr-i hakk edilecek itirazata asla
ehemmiyyet verilmemek laznn gelir.
Sadi Bey - Ne garib seydir ki bundan akdem tecrube-i kalem kabilinden olarak
bir hikayecik yazm1~ ...
ma badi var

4

Sayt: 32

27 Mart 1893

Yadigar-

1

Muhabbet

Muharriri: Naznn
Ve her turlu kusuruyla beraber ashab-1 mutalaanm enzar-i hata
pusanelerine arz eylemisdim. Bizim Rifat yadigan malum ya?
Gecen de tutmus da yazmis oldugum fikraciga bir itirazname
tertib ederek lutfen, ( .... ), gazetesine gonderip tab ettirmistir.
Muhib Bey -Rifat kim oluyor? Bendeniz pek eyi tanmuyoyum.
Neset Bey - Camm, §U Herze-vekil-i kainat olan mahud Rifat degil mi?
Sadi Bey
- Evet! Lakin hakk-I acizanemde ettigi edepsizligi gordunuz
··?
mu.
Neset Bey- Vakian, yazmis oldugu dort bucuk satirhk bir sey gi.i9 hal ile
okuyabilmisim!
Cunku pek muttasil-fane izhar-1 maarif
arzusunda bulunmuslar ise de evvelen mantuk yok, saniyen
ibareleri
sikletten,
rekatten,
ve
hatta
rabitasizhktan
kurtaramamis !
Muhib Bey- Ha! Rifat'm kim oldugunu simdi anladim, bu sarlatarun
sozlerine ehemiyet verisinize taaccub ederim.
Neset Bey-Bari yazdigi hezeyannameye cevap verdiniz mi?
Sadi Bey - Oyle seylere tenezzul eder miyim hie'
Neset Bey- Pek isabet olmus, her ne hal ise iste saat altiya vanyor. Simdilik
surada tasdtiada nihayet verelim de yine gorusmek icin vaktimiz
vardir.
Muhib Bey - Acaba buyuruyor sunuz? Daha vakit erken degil midir ya?
Sadi Bey - Insallah bundan boyle ziyarette kusur olunmaz haydi beraber
gidelim.
6
Neset ve Sadi Bey'ler resm-i veda'i ifa ederek Mucib Bey'in
yanmdan aynldilar, sokaga ciktilar. Bu sirada Sadi Bey'in vuku bulan .....
iizerine Lutfi'yi bulmak icin dogruca mahud kiraathaneye gittiler. Halbuki
mftmaileyh bunlann oraya viirudundan bes dakika evvel kalkip kendi
ikametgahma avdet etmis idi.
Bu halde tabi iki refik dahi kendi hanelerine dogru ayak kaldirdilar.
Mamafih
ma badi var

K1sm-1 Edebi

Hi9 hilafim yokdur ey rusk-i mulk
Istiyakm cana tesir etti pek
Nerde olsa soylerim bi-reyb u sekk
Bende-i mec burum ta kim hasre dek
Hep mehasinden murekkeb fitratin
Has u amm meftun husn u tal' atm
Can fedayim, yok mu cana ragbetin
Bende-i mec burum ta kim hasre dek
Bir mucessim, nursun ser-ta-kadem
Medh o evsafmda acizdir kalem
Nazim-i bT9areye verme elem
Bende-i mecburum ta kim hasre dek

6

3 Nisan 1893

Sayi 33

Yadigar-r Muhabbet
Muharriri: Nazun
Yolda hem giderler, hem de Mucib'i
bazice-i igfal
edebilmekte derkar olan suubet ve muskulati Pis-i nazar-1
mutalaaya alarak her ikisi de zihnen bir muesser tedbir bulmak
icin istigal ederler idi !
Esna-yi rahda Sadi Bey refikinde dedi ki " bizim Mucib
cenablannm bu aksam ki haline dikkat buyuruldu mu? Bilmem
Kemal hicabmdan nudir nedir? Musahabat sirasmda gah cehresi
kiraz gibi krpkirnnzi kesiliyor, gah o guzel, dil-ruba gozlerinden
etrafa krvilcimlar sacihyor idi! Dogrusu terbiyesine, husn-u
cemaline, hal vikaline deyecek yoksa da biraz muteassib
gorunuyor degil mi?
Neset Bey- "Ismizaz ile" ne soyluyor sunuz? Mubarekte asar-i taassub biraz
degil pek cokturl Korkanm bu yolda oyle kolay kolay
muvafakiyyet mumkun olmayacak! Bizim filozof Liitfi nerede?
Hani evvelce cocuk hakkmda "ben ne yapar, yapar var kuvveti
bazuya veririm, Mucib'i mutlak igfal ederim" diyor mu idi
heyhat! Mubarek, selamet muslihati temin edecek yerde adeta
telvis etti.
Sadi Bey- Subanallah! Hala mt o igbirar devam edip duracak!
Simdiki halde bizce en muhim mesele evvela Mucib'in her ne
suretle olursa olsun elde edilmesine gayret saniyyen pederinin
gaybubetinden bi'l istifade hie olmazsa haftada iki defa
mutehaddiden hanesine azimet, salisen "el-kadim yezaru"
kaidesinden
tutturarak
kendinin dahi disan
cikmasma
mecburiyet hasil edilmesi hususlanm izhar ile bu badha biraz
daha mudavele-i efkar olunduktan soma iki arkadas, aheste
aheste "boztogan" kemerinin yamna yaklasnlar, artik hanelerine
takarrub ettikleri cihetle orada birbirlerine veda ederek
aynldilar,

7
Mucib Bey Efendi ise oteden beri kuse-i vahdeti bil-Ihtiyar
mutalaat ile vakit gecirmegi dunyada ezvak hayatm cumlesinden
aziz kiyametdar bildigi, ve mamafih mukaddema refakasmm
vukubulan taleb ve isran uzerine kendilerini bi' z- zarure.

7

Sayi 34

10 Nisan 1893
Yadigar-1 Muhabbet

Muharriri : Naznn
Husn ii kabule hazir bulundugu ve boyle la abalyane mecalis-i
ulfetten hie hoslanmadigi cihetlerle bir dereceye kadar bunlann
huzurundan kaleben muteezzi olmus ediyse de yine fetraten
mecbul oldugu terbiye ve zarafet fevkaledesi hukmunce etvar ve
kuftannda asla renk tagayyur gostermemis idi.
Mucib Bey ref-i meclis ettikten sonra masa uzerinde mucib olan
sigaralardan bir tanesini yakarak muttasil odamn icinde dolasir,
ve kendi kendine "bizim kapi yoldaslan da pek acayip
seylerdir!" her biri bir hava calip gidiyor! Baksana?
Demincek - cuzi bir sebepten dolayi - az kaldi Liitfi ile Neset
bogaz bogaza geliyorlardi! Hele bunlar ile birlikte gezip, tozmak
benim hie de mesrebime tevafik eder seylerden degildir!" yollu
soylenir durur idi.
Bu sirada ileyhin validesi kemal-i mesruriyyetle oda kapismdan
gorundu ve iceriye girer girmez, gelen misafirlerden dolayi hasil
olan memduniyyetine, meslektaslan hakkmda daima isar ufacik
bir mukaddema irad be binaenaleyh vaktin gecikmesinden
dolayi yatip rahat etmesini beyan eyledi.
Cocuk bu muamele-i musfikaneye "evet validccigiml Simdi
yatiyorum arkadaslanm hakkmda ise elden geldigi kadar
hurmette kusur etmiyorum!" cevap edibanesiyle mukabelede
bulundu.
Anm uzerine validesi "evladnn ! Her halde cenab-i hak irfan ki
mezdad eylesin" ediyye-i hayriyyesiyle natika pira-yi zeban
olaraktan halvet-gahma cekildi.

8
Vakit ki afitab-1 cihan-tab afiik-1 sarktan ref-i nikab ederek bir
sasaa-i kemalat ile tenvir -i ab ve turab etmege basladi.
Bir 90k mihnet-zedeganm, saika-i yes ile kelube-i ahzanlarmda
gozlerinden
seylan eden esk-i teessurata
felek nazire
yaparcasma, geceleri zemin dokulen sebnemler gunesin cazibe-i
mukavemet- gudaziyla alem-i balaya dogru said olmakta idi.

8

Kism soguklan, ruzgarlan oldukca zevale yuz tutmus, havalar kesb-i itidal
ma badi var

K1sm-1 Edebi
Gaze I

Bade-i lutfunla evvel nese-yab ettin beni
Derd-i hicramnla ahir pie ti tab ettin beni
Gozlerimden cus eden tufan-1 eski seyr edip
Zumre-i ussak icinden intihab ettin beni
Saye-i lutfunda dil-sir-i niam olmus iken
T1g-1 firkatle ne icin pur-izdirab ettin beni
Dem-be-dem yad-i visalm hatira eyler hucum
Berk-i ah1mla efendim sule-tab ettin beni
Munselib oldu kemal-i rahatrm ey cerh-i dun
Hasret-i canan ile gayet harab ettin beni
Hazret-i monla-yi Rum'un bendesi Nazim gibi
Pis-gah-i yarda hazir cevap ettin beni

istanbul' dan sair-i Nezahet-perver M. K. tarafmdan irsal buyurulmus,
Bir yes' -i sevdaviyla bir vakit

§U yolda

soylemistim.

Yine sevda-yi hatmma etti hutur
Ah kim cerh-i deni kildr beni andan diir

Vatamn ca-yi ferh-i aver1ni ekdikce
Gozlerimden ediyor esk-i elem-nak zuhiir
Ah o vadi ki bana olmus idi cevelan-gah
Ne kadar dil-kes ii dil-saz idi ol ca-yi server

Bir mevkide:

Her seher azm edip ol mevkiye kam alrms idim
Istima' etmek idi adetim elhan-1tuyur
Civann o seffafiyetini gorse idin
Der idin levha-i icaz kelimat-i vufur
Dur-i jaleyle bezenmis uzere oturup
Der idim var nu acab ben gibi pur furu-fuhfir
Yumm-i hayrette sinaverlik idi mutadim
Daima ruh ii fuadim idi boyle pur-mir
0 sulardan yuzumu pak ederek derdim kim
Hablul-ma hayaten huve min azimi'l-umur
Nagme-i bulbule derdim ki kemalu'l-lahtir
Cunku kudsiyyet ile eyler idi husn ii sudflr
Bende taklid ederek bulbulu ahengim ile
Edip insad okudum naznn ba-fart-1 hubflr
Ey hekim-i ezeli ey ebedi, daim Allah !
Halik-i safha-i gabra ve semevat ii duhur
Seni takdis ediyor cumle lisan-1esya
Her biri der su kelam ( inne Rabbi'f-gafur )
Ey su ekvam musavver kalem-i kudret ile !
Ey azimu'l-Kerem alim-1 ashab-i sudur ! ( 1 )

10

Sana ahradir Ruda, daim ibadet-i taat !
Biliyor varhgm cumle musluman ve kufur
Beni azade-i gamm eyle de mukbil olayim
Goreyim ben dahi alemde nedir zevk-i huzur

11

Sayi:35

24 Nisan 1893
Yadigar-1 Muhabbet

Muharriri: Naznn
edip mevsim bahar takarrub eylemis idi.
Guya ki kainat, sifat-i kudsiyye-i ilahiden olan " feyyaz " isminin
tecelliyyat-1 ulviyyesine mazhar olarak her seyde asar-1 hayat revnuma oluyordu o gun Mucib Bey dahi puster-i rahattan kalkrp biraz
sonra bir mutad tuvaletini icra ile yine vakti vaktine memuriyyetine
azimet etti.
Muma ileyh vazifesince meshud olan kemal-i ikdam ve gayretine
zerre kadar futur getirmedikten baska daima ibraz ede geldigi
mueeser ruyet-mendane cihetiyle magbut-i yar ii agyar olacak
mertebelerde teali eylemekte, ve rufekasi ise bicareyi dam-i igfale
dusurmek icin elden gelen tedabir-i seytanet-karane de asla tecviz-i
kusur etmemekte idi.
Bilmeyenler tarafmdan bilenlere husfimet-i alem-i insaniyyetin en
kesretli seyyiesinden biri olmasma nazaran, bu mubareklerde Mucib
Bey Efendinin oteden beri iltizam ettigi meslek-i mustakimaneyi
tarik-i sefahata tahvil, ve belki kalemde vucfidunu bile zevaid
makulesinden addederek def ve tenkil eylemek istiyorlardi !
Bu cihetle mir-i muma ileyin maddeten rufeka ve manen esedd-i
rukabasi olan nazenin beyler beyn giderler ve ara srrada beyi kendi
hanelerine davet ederlerdi.
i~te bu hal ile beraber kis gecip artik ilkbahar takarrub etmisti ki
bunlar henuz teseffi-i sadr edebilecek surette bir muvaffakiyyete
mazhar olamarmslar idi.
Yine bu kabilden olmak uzere Muhib Bey'in, balada isimleri
tadad olunan, kalem arkadaslan bi'l-ittifak bir gece Neset Bey'in
hanesinde toplanmaga ve kendilerince bir alem-i ab teskil ederek
mfima ileyhi dahi orada hazrr bulundurmaga karar verdiler.
Ve bu kararlanm bir iki gun sonra mevki-i icraya koyarak Mucib'i
davet ve her nasilsa mecbur-i icabet ettiler !
9
Bir Pazar gecesi idi ki saat iki sularmda med'uvvin Neset Bey'in
hanesine gelmisler ...
ma badi var
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1 Mayrs 1893

Sayi:36

Muharriri:

Yadigar-i Muhabbet

Naznn
ise de Muhib Bey vakt-i mev'udu bir carik ge9tigi halde cemiyyet-i
mezkurede henuz isbat-i vucud etmemis idi.
Binaen-aleyh arada devran eden mubahis, bi't-tabi Bey'in incaz-i
va'd edip etmeyecegi meselesine dair idi.
Biraz sonra Mucib Bey, maiyyetinde bulunan usagt kahve odasma
terk edip, nar-i elem-i intizar ile pek bi-karar olan, ashab-i istiyak
huzurunda defaten arz-i cemal eyledi.
Gerek sahib-i hane, gerek diger rufeka tarafmdan kemal-i ihtiram
ile telakki olundu.
Evvelce tertibi tasavvur olunan boyle bir bezm-i ulfette suret-i
mahsusada fevkalade guzel, bir kiz da tedarik olunarak, bazen idarei ikdah hizmetin de ve bazi kerrede miistagniyane sarki soylemek
mecburiyyetinde bulunuyordu.
0 aksam mecliste husule gelen ~etaretten midir ? Y oksa baska bir
sebepten midir nedir, mah'ud kizm herkesten ziyade teveccuhu
bizim Muhib Bey tarafma matuf idi !
Mir-i muma ileyh bir iki defa 'isret teklif imis idiyse de nazikane

bir suretle reddetti.
Binaen aleyh oteden birisi sabrrs1zhkla dedi ki " Camm Bey ! bu
ne kadar perhizkarhk ! Sizde su hal-i mulukane, ilelebed surup
gidecek mi ? 'Isret etmezsiniz, guzel sevmezsiniz ! Acaba dunyamn
hangi zevkinden sefa-yab oluyor sunuz ?
Muhib Bey- Dogrusunu isterseniz dunyada asar-1 edebiyye mutalaasmdan baska
bir seyden lezzet aldignn yok ; itikadimca ....
Sadi Bey -Lakirdrsnn keserek - 'avf edersiniz ama bu genclikte oyle
munzeviyane vakit gecirmek olamaz, elbette bir tarafa alaka
etmissinizdir. Siz istediginiz kadar bizden saklayuuz zaran yok,
fakat biz bostanciyiz, kelek yutmayiz.
Muhib Bey-Allah bilir, bu gune kadar ne 'rsret kullandim, ne de bir kimseye
alaka ettim.
Liitfi Bey -Ey !. bunun neticesi ne olacak ! kiyamete kadar boyle " kemankes
s1IT1 " gibi anlasilmaz bir halde mi gideceksiniz ?
Neset Bey -Hakikaten ! bendeniz, Muhib Bey Efendi biraderimizin efkanm,
csranm hie.
ma badi var
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~ayi:37

8 Mayis 1893
Yadigar-i Muhabbet

Muharriri:

Nazrm
anlayamadnn gitti ! .
Y ok, eger dediginiz gibi bize el altmdan bir kulah giydiriyorsa
orasnu bilemem !
Su sirada sakiyye-i muma ileyha yine bir tarz-1 dil-feribane ile
Muhib Bey'in yamna yaklasarak elindeki raki sisesini takdim eyledi
ve" iki gozun Bey'im ! rica ederim, bendenizi mey'us buyurmayimz
! elimden iki yudum olsun bade nus olunuz ki omrum oldukca iftihar
edeyim. Bu sefer de reddederseniz, fena halde gucenirim, Iutfen
kabul buyurunuz da ne ~i~ yansm, ne kebab ! "dedi.
Muhib Bey, muttasif oldugu ahlak-1 ~liyye iktizasmca boyle
nadire-i ruzgardan ma'dud olacak derecelerde guzel olan bir kiza
muamele-i der-sitane de bulunmak her halde mugayir-i adab olacagi
" ve ma' haza, kizm arzusuna muvafakat gosterse itikadmca, zihnen
tasavvur ederek ducar-i rzdirab oldu.
Ceresiz, yine istifa-yi kusura, mazeret-hahhga basladi.
Fakat, son defa olarak Muhib Bey tarafmdan bu suretle gosterilen
lakaydane hareket, bir dereceye kadar kizm nahvetine dokundugu
cihetle hiddetini davet etmis ve teskin-i gayz icin hemen elinde
bulunan badi-i habaset-i adft-yi siddet-i ihtiras ile mir-i muma
ileyhin ustune serpmis idi.
Gordugu munasebetsizlik uzerine Muhib'in fena halde cam sikildi,
hatta boyle fikir ve nazar-1 hilafmda bir mahalle geldigine,
gelecegine pisman oldu.
Meclisin evvelki Ietafet ve setfiret: ise gide gide burudet ve
kudurete tahvil etti.
Cunku istimalinde baska - esbab-1 muzafferiyyete nailiyyet
mumkun olamayacagi geregi gibi tahakkuk eylediginden fevka'lhadd muteesir oluyorlar idi !
Binaen-aleyh Muhib Bey bu yolda olan parlak, eglenceleri vakt-i
ahire talik ile daha ziyade oturmaga imkan musaid olmadigim maa'litizar arz edip ashab-i meclise resm-i veda-i ifa eyledi, selametle
hanesine gitti.
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10
biz, suracikta Muhib'in hasmanesini tedvir-i dolap-i mefsedet icin
bir takun it'ab-1 zihin icinde birakahm da, mfima ileyhin ahvaline ...
ma badi var

K1sm-1 Edebi

Hem soz firkat, hem derd gurbet
Y oktur felekte hie rahm ti sefkat
Her lahza eyler tecdid-i mihnet
Y oktur felekte hie rahm ti sefkat
Cism-i efkanm meluf-1 gamdir
Kalb ti nekanm ca-yi elemdir
Y arm da Naz1m kasdi sitemdir
Y oktur felekte hie rahm ti sefkat
Dogmaz rm aya necm-i saadet
Bitmez mi hala eyyam-r hasret
F eryad edersem mazurum el bet
Y oktur felekte hie rahm ti sefkat
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15 Mayis 1893

Sayi:38
Yadigar-r Muhabbet
Muharriri:

Nazim
az bucuk atf-i dikkat edelim.
Yukanda mucmelen ima edilen cemiyyet-i sebane uzerinden
takriben iki ii9 hafta kadar zaman-i murur etmistir.
Bir Cuma gunu Muhib Bey, havanm letafetinden istifade icin
komsulan olan ve refik-i savabeti bulunan " Necmi "Beyle beraber
disan 91k1p biraz tenezzuh etmek arzusuna dustu.
0 gun ise valide ve hemsiresi de gezmege gitmisler idi, binaenaleyh mumft ileyhi bir tezkire ile hanesine davet eylemek istedi,
ancak yamnda matluba muvafik kagit bulamadigmdan heman
hemsiresinin odasma muracaat etti, yazihanesini acti, matlubunu
aramaga basladi.
Esna-yi taharriyyatta, evrak-i mevcude arasmda sikisip kalmis,
gayet guzel bir kiz tasviri nazar-i dikkatini celb eyledi !
Kemal-i hayretle dest-i tevkire aldi, bastan basa hiddet-i tedkik ve
muayeneden gecirdi, ilk defa olarak gonlunde hafif bir halecan-i hiss
eyliyordu !
Bu tasvir-i dil-pezirin alt tarafma " Mediha Hamma yadigar-i
muhabbet ! "ibaresi yazmis ve imza yerine "Nevber "vaz olunmus
idi.
Muhib Bey, pertev-i husnun timsal-i munccmidi denilmege sayan
olan boyle bir badire-i nadireye defaten tesaduf edince disan cikmak
soyle dursun, arkadasma yazacagi kagidi bile der-hanr edemedi !
Peri gibi gonlune nufuz etmis olan sahibe-i resmi daima nazar-gah1 tetkikte tutar ve hall-i muskul icin dort gozle hemsiresinin
vuruduna intizar eder idi.
Hemsiresi eve gelip de bir lisan-i munasible istizah-i madde edince
nazar-i takdir ve ragbetini celb eden peri Peyker'in sakin olduklan
mahalle muhadderatmdan ( . . . . ) Bey' in kerimesi oldugunu anladi
fakat, cebr-i nefs ederek suret-i meclubiyyetini bildirmedi.
Hasih Muhib Bey, bu yolda bes gun kadar muztaribane vakit
gecirdikten sonra, bir aksam galabe-i muhabbetle, hazer-can-I ittihaz
eyledigi levha-i tasviri yine mutehayyirane nazar-i temasaya alarak
bir sirasi dustugunde, sevdigine takdim etmek uzere, ati de
gorulecek manzumeyi yazmaga basladi,
ma badi var

16

22 Mayis 1893

Sayi:39
Yadigar-1 Muhabbet
Muharriri: Naznn
( Suret-i Manzume )
Ey nur-i mucessem-i letafet
Mecmua-i nefsiyye-i melahat
Ressam ne hos etti tasvir
Sanatla kalbe verdi tesir
Resmin nedir? Bu tarz-1 isve
Baktikca verir hayale nesve
Tabir edemem, edam el-Hakk
Bir afet-i can denilse alik
Etmisti ol, bir gill endam
Sehbaz-i hayalT sayda ikdam
Amma ki 'aczi oldu zahir
Hirman ile ric' at etti ahir
Azade iken, bela-yi dilden
Bir sehm-i kazaya ugradim ben
Dikkatle bakip su yadigare
Kalbim de acildi taze yare
Bir derd-i nihane malik oldum
Sehrah-i cenflba salik oldum
Mevc-i aver olup muhit-i 'askm
Gittikce teali etti sevkin
Ey hur-i lika ve pak-i mesreb
Sevdazda gonlum sendedir hep
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Mehcur-i nikah iltifatim
Icaz-i leb-gededir hayatim
Temdid-i cefaya venne ruhsat
Tervih-i ricaya eyle himmet l
Ey ruh-i musavver-i yegane
Mujgan-i siyahm gecti cane
Bilmem ne garib oldu halim
Sabr etmege de yok mecalim l
Lutf eyle "Mucib'e "merhamet kil
Zira ki muhabbet hali muskul l
Hasretle giyip bir siyah came
Tasdi' e nihayet verdi hame
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