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Önsöz

Çevirisini yaptıgımız bu eser, ikinci meşrutiyet'ten sonra yayımlanan ilmi, edebi ve
ahlaki muhtevalınlı haftalık bir dergidir.
28 Agustos 1324-26 Şubat 1324 (1 O Eylül 1908-11 Mart 1909) tarihleri arasında 26
sayı çıkmıştır. Kurucusu İbnü's Sırrı Mustafa Namık, mesul müdürü İbnü's Sırrı Ahmet
Cevdet'tir. IL Meşrutiyet'in ilanından sonraki hürriyet havası içinde yayın hayatına giren kısa
ömürlü birçok dergiden farklı olarak burada şiir, hikaye, piyes ve musahabe gibi edebi
türlerde çeşitli yazılara ve tiyatro tenkidleriyle kitap tahlillerine büyük ölçüde yer verilmiştir.
Ayrıca Fransızca'da çevirilen bir kısım makalelerin yanı sıra İslam felsefesi ile ilgili bazı
incelemeler ve sosyal muhtevalı çeşitli yazılar da yayımlanmıştır. Ahmet Şuayb'ın Ernest
Rennan'ın hayatına dair bir makalesi ile İbn Hazım Ferid'in İmam Gazzali ile ilgili bir yazısı
bunlar arasındadır.
Derginin devri içinde asıl önemi, büyük bir kısmını daha önce dagılan Servet-i Fünun
edebi topluluguna mensup şair ve yazarların eserlerine geniş ölçüde yer vermesinden, yani bir
nevi Servet-i Fünun'un devamı gibi görünmesinden ileri gelmektedir. Başlangıçtaki edebi
ağırlıgını sonuna kadar devam ettiren dergiye asıl hüviyetini kazandıran devrin tanınmış şair
ve yazarları arasında şu işimler bulunur: Abdulhak Hamid, Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin,
Hüseyin Cahid, Ahmed Haşim, İsmail Safa, Faik Ali, Tahsin Nahid, Ruhsan Nevvare, Ahmet
Şuayb, Ali Canip, Ömer Seyffeddin, Hüseyin Siret, Hüseyin Suad, Halide Salih, Emin
Bülend, Kilisli Rıfat vardır.

AŞİYAN

Edebi, ilmi, siyasi, içtimai, fenni, ahlaki, haftalık mecmuadır.
No: 18 İkinci cilt, birinci sene, 1 kanun-i sani-1324
-MündericatZiya Paşa

Abdulhak Hamit

Liyal-i Zahire
Kendim için

Cenab Şahabettin
Hüseyin Siret

Müsahibey-i ebediye
Eski Defterler
Ölümden Sonra
Aveng-i Leyl..

A. Suat
.Kilisli Rıfat
Halil
Süleyınan Bahri

Biraz Fen ve Siyaset..

Saadettin Vedat

Mini Mini Yenge

Sait Hikmet

Ahlak-ı Siyasiye

Server Cemal

Kulüpler, Ceıniyetler.

.

İstanbul
Mahalle İdaresi: Cağoloğlunda İdare-i Mahsusa
Bab-ı Ali caddesinde merkez matbaası
1324
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MERHUM ZİVA PAŞA

Ziya salsi bir kavın-i garibin
Sen oldun arş-ı rab-i zülcelale
Ne oldu derki haktan nasibin

Ne derler asmaniler bu hale
Düşüp amelini kılmakta tecdid
Nigahın nezdibarında zemine
Olur tiğ-i zebanın zalimine
Hakikat yerle bark engaz-ı tehdit

Dolar salımı vatan oldem ziyadan
Anarlar namını yerden semadan

Cihanda hutperestan-i kibarın
Alırdın idzini teşhirden zevk
Fakat ispat ederdin ileti darın
Dilersin gösterip madunu mafavk

Hemişe adetin şevk u şetaret
Gülerdin cümle eşyaya deminde
Ne afettin bu hikmet aleminde
Bütün afaka karşı bir hakaret
Kederle eğlenir şadan olurdun
Bugün dana yarın nadan olurdun

•
2

-AşiyanBir an olur ki bahr-i semenfam pürfüsan
Rahşandw-i muannes enver olur sema
fstünde gölge gölge tersim eder sükun
alar cenah-ı naziyi mahmur-ı huvab olur
Zemerd seva halindeki izlal bileğin
Rüya ki peri türbekar-ı ab olur
Afak uzaklaşır gibi ibaad bulur fezun
Leb-i teşnigani ruha ba'id bir serap olur.

Bir an olur ki bad-ı perişan ve bi karar
Lerzında bir servet münacaat olur eser
Aheste bir naks alır ezher-i halitzar
Bir hutbe-i senair-i muhatab-ı lal olur
Eyler sükun-u saf tabiatta inkisar
Bir mevce bir telattim seyl-i zelal olur
Aşikeste bir kanat gibi ra'şan ve bimedar
Talında bir sada gibi lehan-ı melal olur.

3

AŞİYAN

Olanlardan biri Sensin müsebbib
Cihan-ışiride bir inkılaba
Tamam esbab-ı şerh etmek ne mucip
Zafemamen muhallefbir kitaba

Zafemamen ki bir taki zaferdir
Ki fethi mülk ü manaya işaret
Verirdi ehil manaya beşaret
Ki atiyi edep pur zib'o ferdir.

Tulü fikri hürriyetle ru'şen
Hakikat münkeşif begmi Sühen şeh
Bu halka tercüman almaktasın sen
Girip hemrahı sitin asmanı

Huzur-ı hakim-i mutlakta sensin
Gelir nalişlerin bu hak dane
Fezayi lamekaniyi mülkü den
Ederler inzitarı hükm ilan

Eğer dersenki mazlum oldu islam
Sana şahit çıkar yerden felekten
Ziya sensin bu cemiyette mahsun
Kalanlar cümle me'sul mahkum

Abdulhak HAMİT
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LİY AL-I ZAHİRE

O dem ki leyleyi pakize burk' mehtap
Olur guşade beyaz seherle her yerde
O dem ki ailesi ziya nakşeder denizlerde
Büyük bir ayineyi revşaneyi sim-u serap

O demki sahili cuy-ı reşase güsterde
Yumardu çeşmini mestane bülbül-i bitap
O demki alemi bozu-yı nerme rahatu hab
Eder şikufeli rüyalar ile perverde

O dem zemine iner bir ziyayı billuri
Temasliyen geyş-ı aver ile etrafı
Eder ğerik' bu heyrat pak mahmuri

Sanır bu levheyi berrak-ı eyliyen rüyet
Liyal-ı zahire'nin des-isaf ve şefafı
Yakar semada bir avizeyi kamer hey' et

Cenab Şahabettin
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KENDİM İÇİN

Nedir bu fırtınadan sonraki sükun-ı harab
Bilinnisin bu gece pek ziyade rengin uçuk
Nazarlarındaki hülyadan ürküyor mehtap
Nedir bu ye's o melalın zavallı hasta çocuk

İnanma bir kadının giryeyi muhabettine
Şafakta güllerin üstünde jalenin eşidir.
İnanma gonca-i bikrin hicab-ı ismetine
Örnek al al-ı cehennem kadınlık ateşidir.

Unut melalını geçsin bu ra'şayı asabi
Sükun içinde tabiat gününde hasta gibi
Geçen o fırtınanın setmesiyle dermansız.

Kadınlar, ah kadınlar dikenli güllerdir.
Sakın dokunmayınız onlar incitir, kanatır
Batar dikenleri, mecruh olur nevazişiniz.

Hüseyin SİRET

II
II
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MÜSAHİBEYİ EBEDİYE: 7
HİSSİ TEDKİK
Müsahibenin medlul-i aleyhi olan "bu hissi tedkik"te diğer etekemülat gibi ilm ve marifete
ileriye giderek elde edilen sudret-i felsefiye ve ebediyenin yardımıyla husula gelecektir.
Mütaalada derrinleşmek, sabit ve mütefekir nazarlarla okuduğunu dimağına hazmettirmek
ve birşeyi veya bir eseri mütün fikir ve hissiyle ihate etmek, onu adeta kaffa-i hifayasıyla
tanıyarak

daireyi mahremiyetine

hhükmediliyor.
hissedeceğiz;

Biz Osmanlılarda

girmek

suretiyle

hissi tedkikin

ileride bu dereceye

geleceiz.

vücud ve semeresine
Evvela "hissi tedkik"i

sonra bu arzu ve hatta ihtiyacı tescin için tedkiki asare meyl ve teşebbüs

eyleyeceğiz.
Eski ve Yeni asar-ı meşhureyi Kemal-i dikkatle mütaalaya başlayacağız. Fakat bu arzu ve
teşebbüs iptida-i emride hissi olarak başlaycağından bizi bihare aldatacak; Çünkü bu tedkik
işini görmeye bir dakika gelecek ki hislery zevk-i selimler, hüsn-i niyetler kifayet etmeyecek.
Tabakat-ı asarın hepsine nazarlarımızın nüfuz edilmesi için alat ve edavata lüzum görülecek.
Bu da müdekkikin

müktesibatı

ilmiyesi, malumat-ı

fenniyesi

olacak........

Şu kadarki

çalışıldıkça ciddi surette gayret edildikçe ve daha doğrusu ve açıkçası sethiyat ile idaresi
maslahat ve istiyad-ı şöhrete tenezül edilmeyerek hakiki bir tekemülle azm olundukça "hissi
tedkik" bize kendiliğinden gelerek her ne vakit

meşgul olmak istersek hücre-i mesaimizin

kapısını yavaşça açıp (Musa) nm Liyal-ı eş'arını tezyin eden periler gibi yalnız hayalimizi
değil bilfarz "ten"in "sent bu"ın, "rönan"ın hakayık-ı sen'et ve dekayik-i hikmete ruhlarını ala
eden ilm ve narifet hatifleri gibi kaffe-i maneviyatımızı tamim ederek, içinde gayet aydınlık
bir alem-i feyz ve ibtila gösterecek

'
'
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Aşiyan

Ve bizi yalnız anlamaya değil açık surette anlatmayada muvafık eyelecektir.
.. Zenan' ..ni bu hisi tedkik tabirine şuracıkta bir misal oclarak alacağım ve diyeceğim ki:
-Edebayı Arapdan (Hariri) diye şöhret bulunmuk olan Ebu Muhammedul Kasım'ın
"mukametini" zamanımızda hiç bir arap yahut şark muhariri veya dini. Zenan... kadar iyi ve
anlayarak tedkik etmemiştir. "Mukamat" hakkında yazdığı bir makalesinde bu eserin...
nerelerine kadar nüfuz ettiği pek ala görülüyor. Eser hakkında pek menfi' ve vazh bir fikir
tam edindiği sözlerinden derhal anlaşılıyor. Çünkü iyi anlaşılan birşey elbette kolay ve güzel
anlaşılır.
Misal eserin mevzu' hakkında diyor ki: Mukamat-i Hariri bir Avrupalıyı en ziyade düçar
istiğrab eden ve bir mütehasasın tedkikinden geçmedikçe hakkında bir fikir mahsus istihsal
pek müşkül olan asar-i edebiye-i Arabın birincilerindendir. Bir eser hakkında en evvel
soracağımız suali mevzu'nedir? Sualidir. Şarta ise bilakis bu mevzu hususu ancak bir bahane
bir efsanedir. Oraca bir eser mahiyeti mu'lifin telkin ettiyi şahs-ı mecmuun görünüşündedir.
Sözleriyle bunu isabet için Hariri'nin mukaddimesinden birkaç satında zikrettikten sonra!
Hariri'nin bu acayip ve garip eşgali üzerine tersim ettiği kanava.. zahirede en abs... görünen
şelerdendir. Sbu mertesemat esasen (Ebu zeyd) namında mütealim bir dilencinin silsile-i
istihalatıdır. Her şekil ve kıyafete görülen bu bir nu-i muhile.. takriben İtalyan şahsiyetinden
mevcud miszal felaver.. insanın sitaturlu... nam (Kavmin) ne şabiye bir şeydir. Asıl hikaye
tevsi malumat ve tevsiye-i müsalhi için seyahat eden (Haris bin humam) ismindeki doğru ve
akıllı bir adamın lisanındadır. Bu adam (Ebu Zeyd) her gittiği yerde yeni bir heyet ve kıyafete
tesadüfle bir aralık herkesle beraber aldanarak (Ebu Zeyd): Cud-i taki.. ederken nihayet de o
hilekar dilenci

HİSSİ TEDKİK

Olduğunu anlar. Bazen mütehayet bir vaiz görünen (Ebu Zeyd) saminin gözlerine sırişki
nedamet etirtir; fakat yine o günün akşamı (Haris Bin Hüman) buna süfla bir kalave köşesinde
vaazına kapılan erbab-ı hayr'dan topladığı sadakat ile sefahat ve işrete puyan bir halde
tesadüf eder. Bu Ebu Zeyd bazen hakimi ve kendi tarafını aldatarak hasmiyle gizli ittifak eden
beliğ bir avukat olur. Artık sırasıyla topal, kar mektep hocası, kasidegu, sokak vaizi, sahte
derviş, tabip zahit, çapkın hallerinde de görülür. Çehresine manto değiştirir gibi değiştirir. İyi
adamların safiyetinden bilistifade düz menfaat ve sitihfat için her aleme girer her yeri dolaşır.

8

Mekamet dahi rakik ve acip şeyleri anlamak için hüp birinin bu dilencisini ne kadar şayan
ı hayret bir tenevü-1 icat ve nasıl bir mütaalayı ahlak rikatiyle sevkettiğıini görmelidir.
19.uncu asrın ahval-ı ictimaiyesi için his olunup da şayan-ı kabul bir sahne bir çerçeve içine
alınamayan bu "mezhake-yi

beşer" heriri 12.nci asırda memleketi

için meydana getirdi.

Diyor. "Balzac" için "Ebu Zeyd"den bir zemini şahsi yapmak isterken heyet-i ictimaiye-yi
haziranın menazir ve aşhas-ı muhtelifesini

fevkül hed' karşılığında ve tenevüünde dolayı

kabul-ü tedvik olamayacağı mütaalasını dermiyan ediyor.
(Renan)yeyi birkaç satır daha okuyalım:
-Hem dolandırıcılık hemde rikkat-ı kelamda müktesebat-ı edebiyesini istihdam ve ancak bir
yemek veya sadaka elde etmekte sarfeden böyle tuhaf bir hayasız, bir aralık bizi güldürse bile
devamı halinde istikrahdan başka bir his vermez, Araplar indinde ise bilaçiz, Ebu Zeyd hiçte
tahkire şayan değildir. Hariri onun hakkında bir kelimeyi zem ve tekbih irat etmez. Ebu
Zeydin hayatına doğru bir adam olarak nehayet verdirir. Onda bazı lahzalar pek nazik hisler
tasvir eder.

9

Aşiyan
Vatanın bir hazıre-i ıikat-i aveıi ile ona e'ar-ı latife söylendiği olur. Bundan sonmra (Hariri)
nin devrinde yani Arap şevketin devre-i inhatatında
nahiyesinden bahs eyleyene maksamat'ın

o zamanın

alel ihlakiyesinden

ve

ma'ruz tedkikinde bir çok mütalaat amike serd

ediyor. (Hariri)yi mükemesan tenkidini hakayık-ı ilmiye ve ehkam-ı hissiye ile yürütüyor.
Mademki "Hariri"den bahs ettik, birazda yine bu zemin-i kelamda "anter" romanına dair
musahabe edelim. Bu hikaye hicretin ikinci asrında edebayı Arapdan Asma-z tarafından
yazılmıştır. Müsteşir-i fenden anterden bahs ettiği sırada şu tefsilatı nakleder.
Kusn du perse val
uğramamış

der ki anter romanında tesir-i zaman ile adet ve ahlaki hiç tedbile

o çöl arabını hayatının doğru ve samimi bir lun ve targfi görülür. Onların

misafirperverliği, his intikamı aşk ve sevdası, 'hürriyeti."

Yağmakarlığı şiirdeki zevk tabilleri

bu kitapta hakiki bolarak tasvir edilmiştir. Arapların o zaman-ı hakedemedik muharebatının
humer

var-ı hikayeti

zaman-ı

cahiliyet

de vuku'

bulan hadisat

mehmuları

ve eski

kahramanların tasvir ve kati bazen üslubu aliye kadar yükselen ve kuvvet ve sanat ishareden
targf ve mütenu üslubuyla bu asra şayan-ı dikkat bir alümakam vererek arapların ilyadası
dedirtmiştir. Mısır'ın adayı mahalle kahvelerinde okunan bu kış masalı hikakaten gariptir.
Bunun mahsus bir okuyucusu vardır. Esnayı kzraatte anter denilen kahramanın nasıl selseyf
sesini değiştirir sırasına göre mehub bir tavır alır. Yanında rukab çalan birisinin bazı yerlerde
bu nakle-i refakati kaidedendir. Hikayeyi müteddid geceler istima' ve vakayı' ihametle ve
muntazamen ve takip eden kahve miidavimimizi eskeriya iki taraf olarak bir kısmı antere
Anterden tercüme eden ve bu eseri Fransızlara (1841) de tanıtan zat.
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-HİSSİ TEDKİK-

ve diğeri onun hasmına taraftar olduklarında orada mübahisaata girişerek bazen kahveden
dağırılırken bazen kahveden dağılırken Kemal-ı Sıtk ile birbirlerine gücenir. Ve beyinlerinde
münazaa bile çıkarırlar!
Bu eser evvel İngilizceden başlayarak fransız ve alman lisanlarına tercüman edilmiştir.
Halbuki biz bu enter hakkında ihtimal hiçbirşey bilmiyoruz veyahut pek az şey biliyoruz.
Maksat "makamat-ı heriri" veyahut bu "anter" romanını tedkik edelim veya etmeyelim
demek değildir. Fakat alel itlak bu yolda çalışarak asarı milliyemizden gayet şumurlu suretle
bahsedelim. Muhtelif nukat-ı nazardan muayine ve teşrihlerine alışalım. Lisanımızı tedkik ve
ikmal ile esaslandıralım. Demektir. O halde fikri felsefesini, kıymet-i edebiye ve sanat-ı
bediyesini, tarihini ve müellifi mühtereminin maneviyatını elfaz ve manisini tedkik suretiyle
mesnevi-i şerif hakkında niçin bir ve hatta birkaç eser yazılmamalı. Eski ve yeni asar-ı
milliyemiz hakkında neden bahıslar açılmamalıdır?
Hikayat kısmında mesela "battal gazi" "Aşık Kerem" "Köroğlu" ilaahir. Asar-ı milliyemiz
tedkikat-ı edebiye ve tariheyeden niçin mahrum edilmelidir?
Fılhakika evvebi rıf milli eserlerimizden başlamak yakışık alır sanırız. Bunlardan sonra
veyahut bunlarla beraber, firdevsiler, sadiler, hafızlar, müteşebbisler, muarriler, Ebul
farizlerde birer birer meydana çıkarlar. Zaten bu arap ve acem edebiyatı ve asarı mücelidesi
hakkında avrupalılar bugün koca bir kütüphane-i irfan yapmışlar ve bu bahıslarda acaba neler
yazmışlardır. Herhalde bu gibi tedkikata başlamak ve alışmak elbette devr-i teceddüd ve
itilamızın maasır-ı ebediyesinde adolunsa layıktır.
Mısır.

Ali SUAT
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Alamı tahsilden: 1
ESKİ DEFTERLER
Hiç şühhe yokki bugün gayet mühim ir geçit başındayız: Büsbütün yeni bir devre giriyoruz.
Fakat bu yenilik ne kadar parlak, ne kadar bereket bahş, ne kadar feyz aver olursa olsun yine
bizi

eskilere

eskiliklerimize

nazar-ı

dikkat

ve biret

ile bakmaktan

alıkoyamaz

ve

Herşeyde her noktada göze çarpar bir yenilik gösterebiliriz. Her terakide başdöndürücü

bir

koymamalıdır.

süratla koşup gitmekte ye's görmeyebiliriz.

Fakat herşeyden evvel bir emr-i mühimi, o

başlandığı günden beri bir dakika olsun iyi ve muvaffık bir hadd-i harekat takip etmemiş olan
"tedrisatı" birkaç günde yoluna koymayacağımızdan

emin olmaylılız.

Bizde tedrisat ne maliyeye, ne siyaset, ne günrüğü ne de· asayişe, hiçbir şeye benzemez.
Esas itibariyle bunların hepsinden de mühimdir. Tedrisat, halk ve memleketin dimağı ruhu
ofisidir. Bunda edilecek acele ve tarafkirlik öyle ihmal ve ihmal ile telakiye gelmez.
Emr-i tedrise vereceğimiz pek müstesna ve pek bitarf bir ehemmiyeti hakkıyla anlamak
için o karanlık ve korkunç beri mekteplerimizde tedrisatın aldığı

o şayani merhamet tarçzı

uzun uzadıya tevsif edecek değilim, yalnız bugün derin bir nefret ile tahattür ettiğim bazı
alam-ı tahsilin mini mini bir taslağını çizmek istiyorum.
Aman ya rab, ne heyulalanm ne hocalarım piş-i tedrisinde geçtik çok defa sınıfın başında,
ilk sırada oturduğum alde hocanın nutuk ve takdirindeki gevşeklik, itimatsızlık, kaidesizlik,
hiçlik göz kapaklarımı şiddetli ve gayri gabili mukavemet bir rekabete mahkum eder ve bila
ihtiyar gözlerim akar giderdi, artık arka sıralardaki kayıtsızlığı, aldınnamazlığı,
tasavvur edebilirsiniz....

siz kendiniz

bununla beraber bütün sınıf uyusa yine delilsiz davasız ifade-i

meramda devam deenr o yektarz o usandırıcı takrir fütursuz tekalsülsüz,

tırmalayıcı bir

çıplaklıkla kemerici, tahriş edeci bir haidelikle cümlelerin bütün irtibatsızlığı kelimelerin,
terkiplerin bütün kaidesizliği, tavr-ı ifadenin bütün tatsızlığı ile kendi kendine sızıp akmaktan
hiçte tehaşi etmezdi.
Nasıl olabilirdi: Daha telfuz eyledi kelimelerin iştikakında mahiyetinde haberdar olmayan
buda 30-40- sene evvel neşerilmiş bir ecnebi metninde şikeste beste tercüme ettiği veya
ettirdiği cümlelerin takriri saikasıyla selak ve rabtıda lisanda, beyanda ifadede, belagatta,
tertiple, herşeyde

acıtıcı bir vukufsuzluk ve iktidarsızlık gösteren sesi telafuzu lalın ve

şivesi insanda uyuşturucu bir hütün ve melaldan başka hiç bir tesir husule getirmeyen
muallimden istifade etmek ve o sayede müfit şeyler öğrenerek meslek ve sanatta tesabuk ve
terakkiden eser göstermek nasıl mümkün olur ve kime müesser olabilirdi? Çok defa bütün bir
sınıf baştan başa birinciden soruncuya kadar gözlerimiz.

Açık veya kapalı uyurdur o yine bu
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kar ve üslubunu bozmaksızın

hiçbir tarz ve tavrına halel getirmeyerek

bifutur bimuhaba

söylenir. Ve her perdeden pest ve tiz, şatır ve hazin inler dururdu. Günler geçtikçe hiçbirşey
öğrenememekten

tütevelik

bir isyan

bir feveran

bizi bici bir hastalık

gibi kemirir.

Ellerimizdeki hocanın takip eder gibi göründüğü fransızca kitaplardan saatte bir iki sayfa
kadar birşeyi kamus ve dest olarak okuyabildiğimiz bahıslardan da sabit ve malsus bir netice
elde edilemezdi: O vakit bizdeki o şeddid ve müteheyid şevk-i tahsilin uğradığı şu manialara
sınıflarda saatlerce esnemekten mütahasıl usançlar bizi yalnız bir gayeye o zamanlar bütün şu
billetin bala-yı mükedaratında

bir tair-i meş'um gibi dolaşıp duran bir saikeyi menfıyeye

erdiıirdi. Ye's ve kesl!
Evet ye's ve kesl bu iki bile şeametengiz bütün teceliyatı tahsiliyemizin iki pabend elimi
olmuş idi. Bilesiniz, dersanelere ne kadar samimi teelümlerle adeta bir kuzucuğun etraftaki
kan lekelerini ve hemcinsinden

birinin mütekallis

ve mühtelit zemihesini

görerek yine

salahaneye gidişi gibi sürüne sürüne inleye inleye gider. Sonra o paydos borusunu bir
nefahay-ı reha bir sefir-i halas bir sur-i İsrafil gibi tarif olunmaz bir şevk ve arzu ile
karşılardık! O dakikalarda hocamızda bizim gib Cüz-i bir nan-ı pareyey mukabil pek acemice
oynadığı bu roldan meftul ve perişan çıkar ve kabiletsizliğinin duş-ı idzine yüklediği şu ağır
hamuleden bir müddet için olsun kurtulduğuna sevinerek kürsi-yi tedristen uzaklaşmaya can
atardım.
Bütün nesibeyi tahsilimiz senelerden beri dercib' durınakla fersudeleşmiş kirli bir defterde
bir küçük not kitabında mündemit idi. Evvela, o siyah kaplı mecelle-i fenniye rahlenin üzerine
bir itinayı mahsus ile konulur. Sonra bir iki dakika kadar melikat-ı idrakiyenin bütün nekayış
ve menfıatını ifade eden bir çift dalgın göz bütün sıraları dolaşır

ve o aralık alışkan bir el

defterin sehaif-i mütadesini çevirerek geçen derste konulan işareti bulur ve ondan sonrda gah
felaketaver bir karçığı kadar soğuk ve ezici bir gün gah samiha hıraş bir falso kadar teraka
pergaz

ve üzücü bir hare ve mere beyan başlardı. Artık kelimeler ile cümleler, fikirler ile

nazariyeler ve bütün müştemilliat ifade arasında müfekkir fikir ve nazari sükut

dervazeyi

intihara ayak basmış bir meyuz hüzün ve zühret ile raamakta muztar kalırdı. İki üç günde bir
defa nöbet-i beyan bize gelirdi. O zaman bütün dersaneyi rahmet-i memat kaplar, her çehrede
bir eser-i tereddüt bir ifade-i yas belirirdi. Hocanın arasıra deftere doğru kayan nazarlarında
acı ir doğruluk, harababad
merhametsizliği,

ve perişan bir günde bankaya tahsiline memur bir taptiye

davayı dinleyip anlamadan hükmü kendince evvelden verilmiş bir karara

bağlamak için sırsızlanan bir hakim-i müstebit kayıtsızlığı hisolunur. Kurbanlık koyun gibi
bekleyen bütün talebenin gözleri kimbilir ne kadar senelerden beri birbirine istihsah edile
edile ne fikir ne ifedesinde ne lafız

ve manasında ne de kalıp ve simasında

bir tutar yeri
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kalmayan defterlere doğru süzülür ve dersanenin cevv-i nesimisinde sinsi ve mukadder bir
müvekkile-i felaketin derin derin solurken birdenbire

inkita-i tenefüse uğradığını andıran bir

sükun-i havlengiz hüküm ferma olurdu. Cehl ve ismetin şevk ve saffetin imtizalını da
müteşekkil bir likay-ı şebab iraa eden bütün lüfakay-ı tahsilin hazandide yapraklar gibi
titreşirken rahle-i tedrisin ebedguriz bir azraili veren o kocaman muallim ortaya evvela bir
şarid ismi sonra da bir senamei mübahisi ati verirdi. Çok defa vaki olduğu gibi bütün süfat-ı
muanesiyle söylenen bu isim dersanede kendisine bir müsemma bulamayınca o iri ellerini
bütün ifdat-ı

işaresine sıraya izafe edilen bir adet ilave eyleyerek kurban-ı kahrı ve azabını

şizzat tahsis ve tayin eder ve ondan sonra azapdidesinin

kekelediklerini

ferih ve fuhur

dinlemek ve defterden gözlerini ayırmak üzere susardı!
Artık sektey-i

dimağıyeye

uğramış

gibi sendeleye

sendeleye

ayağa kalkar.

Zavallı

arkadaşımız için yalnız bir tarif-i necat vardır. O bahse dair nahut defterde ne varsa aynen
harfi harfine muallimin kendi ifadesi vech ile kelime kelime (matemut) söylemek. Bu hattı
takrir haricine kati yen çıkılamazdı.
Hocamızın bu ısrar ve kararı karşısında bütün dahilikler bütün tebehürler bütün ta'mik ve
tedkirler hiçbir iş göremezdi. Defter öyle destur-i leyeteğeyir bir nesise-i fermander bir kanun
i fenni bir burhan-i müteber idi. Onun haricinde kalacak bütün tefsilat ve mecellat-ı ülum
mahkum idi. İstediğiniz kadar.
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-Aşiyan-

Söyleğiniz bütün vukuf ve dirayetimizle ta'miki mesale edeniz, deliller misallar serd edeniz.
üşahideler, vakıalar zikreyleyeniz. Hiçbiri onun binkar-ı tesebbüt ve hizasında kurtaramaz.
e yolda başlarsanız başlayınız. En gayr-i gabili red' istidlalad ve istintacatınızı ortaya
koyunuz. Bütün kuvveyi iknaiyenizi sarfediniz. Hepsi boş ve bi lüzum!onun yalnız bir miyarı,
bir sengi bir meheki, layetebeddül velayahti bir mahoz ve mercei var. Defter ne ki defterde
yoktur veya ona tamami tamamına mutabık değildir. Merduttur, hezeyandır, harici, medeni ve
fendir. Beyhude sızlanmayınız kurtuluş yoktur. Çar naçar akıbeti menhuseye o hirmana elime
"cezaya" "izinsizlik" hatta "hapise" doğru sürüklenip gideceksiniz.
Ah söylemeye bile dilim varmıyor. Devrey-i sebebimizin en muazzez ve en semerader
mirkaç senezsini gasp ve ibtar eden yadı bile samimi ruhunda amik ve muebbed bir hissi
nefret istikrah uyandıran o defter, o hoca bevsuken haber almıyorum ki hala bugünde mevcut
Ye rnütadır. Tealinin, terakkinin en büyük ve en mühikel engellerinden biri olan o defter
sahibi belahat gösteri ile birlikte fakültelerde rahnemişi-i izv ve ikbal oldukça mebizde bütün
tecdid ve iziahi şekle, kıyafete, tantana ve numayeşe münhasır kalarak mahiyat ve hakayık-ı
umuruna o evvelki cereyanı zarar engizisinde müstemek ve berdevam bulundukça bütün
sevinçler bütün alkışlar boştur. Çünkü defter o müebbed evela ye'sel evle yağatayyar o klasik
ve fersude defter hala dehşetefzayı, dershaneyi fünun oldukça ilerlemek ve yükselmek için
ibraz edilen bütün hayırlı ve nafi' teşebüslere rağmen, bizim gibi tedris çenderesi altında pek
az zaman evvel pek acı ve öldürücü saatler, günler, seneler geçirmişlerce bütün bu inkılap ve
tahavvül velveleleıi gunudey-i irtiyab ve zünun olmaktan kurtulamayacaktır.
Bizce ciddi bir islah ve tensiz "defter" lerden başlamalıdır. Mekteplerde hoc alarm önünde
o eski püskü ve saidide defterlerin kaldırıldığı gün meclis-i mebusanın

-Eski defterler-

yevm-i güşadı gibi, tarihi millimizde pek mesud ve şayan-ı kayd ve tezkar bir devre-i ifkar ve
terakki açacaktır. Dimağ-ı şebap, sermayesiz, riyakatsiz, şüphesiz, kesvesiz bir takım
budalanın rakam tahtası halini almaktan ve gençlerimizin zekası meşime-i düha olabilen bir
sevdayı say' ve terhi göstermesine rağmen, yine baziceyi cehl ve tahrif olmaktan
kurtulamayacak ise icraatte bir çok beliğ ve müessir meşaylb şen ve zafer okuyanların henüz
büyük ve müfit bir iş görmedikleri iddia edilebilir.
Ey meşime-i müstakbelden yeni doğacak vatandaşlarım beyhude geçmış ve geçen bir
ömrün en acı telehüfatını ifade eden şu satırları atinin o berrak ve asude günlerinde,
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samimiyetine inanamıyarak bir dev hikayesi gibi derin bir istiğrab ve tedahüş ile okumanızı
ne kadar arzu ve temenni eylerim.
Kilisli RIFAT
Beyrut: Kanun-ı Evvel

-A VENGİ-İ LEYL-

Ahmet HAŞİM
Bir an olur ki beş tehirde asman
Birbirine muhattap-i mütallasim olur ziya
Üstünde jale jale telalü eder cihan
Bir gülben-i bılınd ve mücevher-i zehur olur.
Oldukça buse buse semek bad-ı şembvezan
Herzi şenmun renk teviyicat-ı nur olur.
Tahrik-i şahibal tezhirle zerfeşan
Pervaneler gibi nevakib-i pürğurur olur.
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-Birazda Fen ve SiyasetCism-i zay-i hayat bu madde-i hayatiye mecmuası bir kütle-i hayr mütenasınadır ki esalası
pürotoplazmadır.

Porotoplazma

hayatı,

madde-i

hayatiyeyeyi

tecil

ettiren

istilahi

bir

kelimedir.
Şeklen uzvan pürotoplazmalar muta'did ve muhteliftir. Çünkü sahne-i tabiatda beşhud olan
icsam-i zayih hayatide teşkilen te'zivanr başka başkadır. Ta'bir-i sahihle mayaeluzvuyat olan
madde-i hisatiye-i muhtelif mahsulat pürotoplazmaiyeyi

ihtiva etmek suretiyle başka başka

kalıplarda başka başka kesvelerde mütazahirdir.
Madde-i hayatiyenin en küçük vasfıl şekli bir hücre-i nüsyette "amip" denilen hayvan şekli
dam hayvanetindeki kerivat beyzadır.
Madde-i hayatiyenin en büyük ve ikmal şeklide cism-i insani derki bu adet bir millete bir
kavme şebihdir. Hucurat muhtelife-i hayatiyeden meşkul bir cemattir. Bu cemaatin bu milletin
manşi ihtidası bir hacare-i basitedir. Beyaz denilen hacaredir. Fakat bu beyaz amik nisatında
anyon geçireceği advar henmun ve tekamülden sonra tezahir ayda çok olan öyle

işgal ve

if'al-i hayatiyeyi camadırki asal hayret efzay-ı akıl olanda ihsalını temin eden bu beboz ta'bir
ettiğimiz yumurta bedayeten pek basit ve pek adi görünen bu hacare bilahare inkisam ede ed
çoğalarak mütadid hacerelerden meşkul bir kütleye sonra bu hacare kütleside mütadid parti!
..... lere şaiyelere ayrılarak müteadid sınıf ve meslek-i hacareye-yi tesis eder. Bu sebepledir ki
if'al hayatiye-i hayvan da hayvanat-i aliye tehlifat adid gözükür. Hayvanat-ı aliyenin ve zaif
ve efalinde bir cemiyet meşhudurdurki bu hayvanat-ı sefliyede mevkududur. Bunların ve zaif
derece-i sefaliyetleriyle mütenasiyen seflidir. Basit

-Aşiyanveya mahdudur. Lakin elsan anfail beyan-ı sınıf hücreye bu muhtelif partileri bevaye bulmak
sayesinde muhtelgf ve nıüteadid ifül ve o taif-i hayatiyeden

celve-i nişandır. Bu if ali

muhtelife dahi ne şedid alakalarla yekdiğerine merbuttur. Bu itihadı-ı if'al ve i'mal ne rengin
ne bed'i temirat verir. İf'alı hissiyadaki

bu muvazene bu ahenk nereden neş'et ediyor,

bilmiyormusunuz?

hicretten

Bu sınıf müteadide-i

her birsınıf

başka bir tecl-i hayati

muzahirdir. Fizyoloji fenninde herbir sınıf hücre" insica" nam-ı tahtında mezkuredir, demek
sınıf tabirimizden "insica" merad edilmeli. Müstakilbir vazife ile nıuvazaf nescilerden iki
veya daha ziyadesin ictimaiyle yekdiğer des-i muaveni uzatmakla bir uzv teşkil eder. Uzuvlar
birleşince bir mecmua bir heyet vücuda gelirki herbir yerdiğerine hadametle mevzuftur. Bu
bir nizam-ı müşterekleriyle suretemundur. Müteadid ve muhtlifi a'zadan meşgul bu heyet, bu
meclis neye benzer biliormusunuz? Bir meclis-i meşverete değilmi?
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Uzviyet denilen bu hücreler meclis meşveretindeki a'zayı hayatidarın vazife-ive masülyesi
teşkilat-I nesciye ve neşeri hayallerine göre münkasmadır. Hiçbiri hadud mesleğisine
edemez. Kanun-i hilkat bu nizam-ı bediyi böylece kurmuş.

tecavüz

Bu esas mebcul üzerine bana

eylemiştir. Başka türlüsü emr-i mahaldır. Uzuvlar bir hadametle mükafıdir. Bu müterad-ı
hudumetlerde uzviyet içindir. Onun adama ve mahafaza-i hayatı içindir. Uzviyet bir kavimdir
ki efrad ve hakkı haceratıdır. Bu efrad bir ta'kim-i kaba ile ayrılmıştır ki her bir kabile bir
uzuvdur. Bir uzvun bir kabilenin

adem-i uzviyetin kavmin salatalığını veya mahvuyeni

istilazam eder. Bu da dimağın ahde-i kıyafetine mevduadır. Sinirlerin merkezi olan dimağın
hem hakim

hemde

mahkum,

hem efendi

hemde

uşak, olduğu

ufak bir tedkik

ile

anlaşılabiliyor, bilfarz.

-Birazda Fen ve SiyasetCümle-i asabiye me'mur bulunduğu işte ceza-i afsalet gösterse en evvel kendi zarar dide olur.
Sinirlerin bu ataleti tesiriyle aza ve insica faliyeti kaybeder. Bozuk bir heyetten tebian eden
asare-i hayatta nakafı ve belki bozuk olacağından dimağda esaslı bir asare-i hayattan mahrum
kalır. Mahrum kaldıkçada zayıflar ve nihayet çürür. Bu halde hem kendi ve hemde efrad
denilen hüceratta olur gider. Demek anasır futuret kuvvetin meşverete tabi zerra-ı hayatiye bu
hablı metin ile diğerine merbut teceliyat-ı hayat böyle bir ahenk diferib sayesinde şürünmün?
Bize en yakın o - biz - olan bedenimiz bile meşrutiyeti idare ile fermanlar bir hükümetl. .....
Doktor! Saadettin Vedat
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Küçük Hikaye
Mini Mini Yenge
Tebessüm ederek!
Bunu evvelce işaret etseydiniz ne olurdu ki, gülüştüler. (Bedide) hanım kalktı. İtikakının
arkasındaki köpçeyi çözerek biraz yukarı kaldırdı. Yine ilikledi. Bir iki adım yürüdükten
sonra yine yerine oturdu.
-Oh diyordu bir misafirim oldumu ne yapacağımı şaşırıyor, çocuk gibi seviniyorum evet

•

eminimki siz benim bisafirimsiniz. Ağabeyiniz içeride siz önce yabancı birisi imişsiniz gibi
işleriyle meşgul sanki bir gece bırakıyorsa ne olurmuş. Kardesinde iyimi ki senin canını
sıkmamak

için ne yapayım

söyle, işte. A kardeş sende hiç söylemiyorsun

piyanoyu

göstererek!
-Beni söyletmeye

çalışacağına

latifa şu ağlamaksa

dertlerini

dökmeye

muhtaç

altı

söyletseniz.
-Aemredersiniz bu kadar istediğim bir şey emredeceğinizi aklıma bile getiremezdim.
Piyanosuna koştu yaktığı bir kibriti mumun ucuna dokundurduktan sonra
-haydi başlıyorum dedi fakat rica ediyorum dikkatle dinleyiniz ellerine uçmaya taşları
•

utandırmaya, canlandırmaya başladı. Birden bire kesti.
(Mucib) in geçen gün biraderlede konuşoyorduk, ne zaman evleneceksiniz o da teacüble
sizin bu kadrlıkta kalmaya ısrarınıza sebep bulamadığını söylüyordub. Çok arzu ediyorum
görücü gezmek bir çok mini mini hanımları görerek şöyle (MUCİB) bekamıza mutaasıp bir eş
bulmak. Yengenin hasan intihabında sen de memnun olacaksın. Hem güzel hem terbiyeli hem
nazik.
Hem asil hem zengin daha ne istersin. -biraz lisan falan da biliyor. Musikidende bahresi
-,

var zarar yok, musikiye vukufu yoksa sana vaad ediyorum ki ona piyanoyu ben öğretirim
istersen birn parça edebiyane falanda merakı olsun. Söyle bakayım böyle bir mini mini hanım
bulayım istermisin lakin bunların hepsi nasıl birleşecek diyeceksin. Merak etme yengen bulur.
Fakat söyle evveline çekmesin böylesini bulursam tabii değilmi</
-katiyen yengen hanım
(bedide) iskemlesinden kalkarak
-N e anlamıyorum a kardeş nasıl çocuksun bilmem ki söyle kuzum

yoksa birisinemi

tutkunsun?
-Beni mahçup ediyorsunuz yenge hanım.
-Anlıyorum söylemek istemiyorsun ya öyle değildirde bu derece inat niçin? Pek geçen gün
söylüyordu.

Siz ondan ik yaş küçükmüşsünüz.

O yegirmi dokuzuna kaldı demek sonra
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yegirmi yedi

yaşındasınız, çocuk sayılmazsınız. Evlenmek için ne gibi bir mazaret

bulacaksınız. Elhamda bir kadın geçindirmekten aciz değilsiniz. Emsalinize faik bir tarzda
bakabilirsiniz. Yatarak dünyalığa karar verdiniz. Öyle bir haliniz de görülmüyor.
Gezmelerden, anlatmalardan, balolardan tiyartoralrdan ayrılmıyorsunuz. Yahut birisini
seviyormusunuz. Daveti onanmak için oralara gidiyormuş.
-Birinci fakir kızı kabul etseniz ya gelmezseniz.
-Ya ya beni çocuk birinemi koyuyorsun, o mini mini yengem dediğin yokmu senin gib on
tanesini cebinden çıkarır. Söyle bakayım kimi seviyorsun?
Eğer sevgiliyi tanıyorsam hiç korkma, iki haftaya kalmaz nikahınız kıyılır eğer tanıyorsam:
kalıbını bulur görüşürüm kızcağızın gözını arar, işini için anlar, anasını babasını arza ederim.
Daha olmasa kaçırır gizli nikah kıydırırız. Ayol ben sevap mı sevapmı düşünüyorm, ah
vermesin başlarına gelenler.

-Aşiyan-

I

söylüyorlar. Kevkül halı pek fena bir şeymiş. Ah aşıkane söyleyeyim kimi seviyorsun.
-Aman yenge hanım sus, öyle şeyler yok. Üstüme bir de söyle lakırdılar çıkarma, hem ols
aben hiç senden saklaımıydım. Evlenmemiz lazım o cihat-ı aklıma gelmediğinden dolayı idi.
Hem ne olacak ki.
Peki öyle olsun, söyle bakayım güzel bir kız bulacağım dedim.güzellik enva-ı var. Ne türlü
güzel istersin. Kaşını, gözünü rengini, vücudunu, hissini birer birer anlat bakayım. Yarından
tezi yok görücüye gezmeye başlayacağım. Annenden evvel ben gezeyim zaten hazır
mahallemizde iki kız var, ikiside hakiki inci. Allah analarına babalarına bağışlasın. Söyle
bakayım ne yolda bir güzel istersin düşün, haydi sana beş dakika müsaade.
(Mucib) ne cevap verecekti. Tekamil-i ayam-ı hayatı o da kitaba gözlerinin önünden
geçmeye başladı. O küçüklüğünde güzel seçmekteki meşguliyetini her güzelde bir kusur
bulmaya adet edinıniş, hiçbir kadını beğenmemiş, birer birer güzellerinin o güne kaldı.
Nihayet on abizede tesadüf etmişti. O güzeller onu nasıl esir etmişti. Ooh.. iyi his ediyorsunki
onda da bazı kusurlar hem diğer güzellerin anılmalarına, terk edilmelerine istihfafa düçar
olmalarına sebep olan kusurlardan daha beyvacın eksklikleri vardı. Fakat ruhu o simadan
ayrılmak o güzellerin saha-i tesirinden uzak bulmak, onları görememek bulunuyordu. Ah
lakin o güzeller aşkını sezmiş, ona merhamet etmiş idi. Hayır, vakit olmamıştı o simaya
vücudunu mahkum edilmiş nihayet kimseyi sevmemeye, canını kimse için yaşayaınayacağı
his eden (Mucib) evlenmemeye kendisi kendi hiçliği, kende yeganeliği için yaşamaya karar
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vermişti. Acaba o sevgilisini

izdivacından

sonrada sevemez, o hali ile yaşayamaz

öyle

yarabbim bir aşık ile olsun müteselli olmazmıydı.
Hayır, zira o mini mini yengesi idi.
Cevap bekleyen (Bedide) birden bire döndü.
Haydi diyordu, nasıl olsun mavi gözlümü olsun, kara gözlümü yoksa sarı olanı, saçları
sarımı, karamı, açık kömürlümü, semizmi olsun. Balık etindenrni olsun, boyu pek uzunrnu
olsun kısacasımı olsun,yarın görücüye gidiyorum, sonra karışmam şimdi söyle ki beğendiğin
gibi çıkmasa geri almam ha.
Bunları söylerken kahkaha ile gülüyordu. Bu aralık Bedide'nin gözlerine aynaya aks eden
hayaline mütefekkir bir vasıta ile baktığı ilişti. Birden bire kaşları çatladı, birdenkalktı.
(Mucib )in ellerinden

tutarak

iskemlesinden

kaldırmak

istedi.

(Mucib )in başı eğilmiş

düşünüyor idi.
-(Mucib), çocuksun gerçek ..
diyerek ellerini bıraktı. (Mucib )in başı dizleri arasına düşmüş ağlıyor. (Bedide) ayakta
durmuş, sert eritici bir nazarla onu süzüyordu. Bu aralık içindi dik bir ses muamalat_ı
mezkureden mütehadis-i münazaanın suret-i hal ve faslına gelince diye söyleniyordu.
Sait HİKMET.

II

II
I
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Ahlak-i Siyasiye 1

HÜKÜMET VE EFRADIN HUKUKU VE ZAİF MÜTEKABİLESİ

Adıvarın tekamiliyle beşeriyet-i hazıre-i vücuda getiren azmanei kablil tarihteki o ilk vahşi
insanlar arasında revabet ve münasaanın ne derecedelerde bulunduğuna dair bir fikir sahic ve
kati edinmek kabul değildir. Fakat şimdi dünyada mevcut olan teşair ve haşıyeye bakarak
tekamül-ü beşeriyetinin bu ilk kademelerine ait hakikat doğruca bir takım farzıyat ile
meydana çıkabilir. Önümüzde misal olmasa böyle muhakemat-ı muntakiye ile aynı netice
dsteresi oluruz. İlk insanlar müthiş canavarlar arasına meyarez-i hayat için alet müdafaa
olarak taş ve değnek gibi şeylerden başka bir şey bilmedikleri zamanda pek sefilane bir ömür
geçirmişler, ve açlık tehlikesine

akl-i elham hayvanat cisminin muhacematına maruz

kalmışlardır. Artık bu şeriat dairesinde yaşayan insanlmarın hudbinliği vahşet derecesine
kadar ilerletecekleri aşikar idi. Cemiyet üzere yaşamak hissi tabisinin mefkud denecek kadar
az bir derecede görüldüğü bu zamanlarda birisinin avladığı şikar için diğerinin hiç bir hak
tanımayacağı tabii idi. İşte bsir çok zamanlar eslafmızın en bsüyük meşgulesi hayvanat ve
hemsinsleriyle muharebe etmek olmuştur.b nihayet bir lamia-i zeka daha yaşamak fikirlerine
doğru sevk etmiştir ki türkiyat-ı beşeriyenin muhit-i banuyesi bu fikir olmkuştur. Bu vakitten
itibaren vaziyet-i ahlakiye değişmeye ve hissiyat-ı cedide nümayan olmaya başlamıştır. Ve
yine bu vakit münafi müzetazade-i hudinane, cemiyetinin münafi müşterekesiyle tahdid
idare olunmaya başlanmıştır. Ma'mafi teşkil eden cemiyetler

-Ahlak-i Siyasiye-

kabileler yine birbirlerine karşı adavet beslerler muharebe ederlerdi. Fakat yavaş yavaş bir
kabile arasındaki efrad kendi müna'fetleri iknasası diğerinin şekarini kaymmaya gayret
etmişlerdir. Şüphesiz bu gayret ve tevki tekrar infirad-ı ibtidanın mezahemete düşmemek
içindi. Dolma bir takım mehalike maruz olan şeria-i ibtidaiyeyi hayaniyenin serbesti garbı
onları aralarında kukavelet zaminey-i akdine mecbur kalmıştır. Çünkü bunlar olmadan Hidad
ı gayr

kabildi. Her ferd kendi kabilesinin cemiyteine mahzur olmak için daima onun

hukukunu muhafaza amade bulunmalı idi. Ve böyle cemiyet ve kamasıl teşkil edince mesai-yi
müctema'yı sevk ve idare etmek bir yere toplamak için tabii selsele-i merateb huda geldi. Bu
halde ya en kuvvetli ya şeci' veya en zeki olan ma'lum ve main bir tefsuzemutavaati mahyuri
oldu. Bu tahkim yalnız muharebe işlerine münhasır kalmadı. Kabileler nüfusça kabardıkça
birinin münafani hayati diğerinin yeditlerine, hudbinlerine karşı muhafaza etmek maksadıyla
günden güne daha müspet, nezamet ve şeriata lazım hisedildi. Cemiyet bir kere teşkil edince
22
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tabii doğal ve haricten gelerek mehalike karşı efradını muhafaza etmek için bir takım kavanin
i mu'sasat ve huda getirildi.
İnsanlar daima kendilerini uzu bir medet oğuşanda saklayan kalp ederler. Böyle cemiyeti
üzerine yaşamak adet hükmüne girince bu tarz maişetin yilikleri anlaşılmaya başlayınca bu
his eski hale avdet korkuları arasında tekamül etti. hazır ve rahis eski hale avdet korkuları
arasında tekamül etti. hazır ve rahatlarını temin eden onlara yaşamak için o kuşları meyve
veren yerlere bir mahbut-i mahsusa his etmeye başladılar. Hissi vatanperveri

ahvet ve

teavvun-i beldeyi vücuda getirdi. Ve muntakis siyasetinde bütün sanayii, bütün tesvirat ve
idrakatiyle medeniyet doğdu.
Görülüyorki ilk heyet-i beşeriyeyi vücuda getiren ve ma'kul ve makbul esbab-ı müsterid
olan saif fikri menfaatidir. Daha sonraları bundan tevlid eden

-Aşiyanhissiyat,

fezail-i istimaiyeyi

vücuda getirdi.

Fakat asıl cemiyetlerin

katiyen teşkil ve

edamesinde hadım olan ven büyük kuvvet ihtiyaç himaye olmuştur. Fikr-i meşarekat ile fikr-i
mukabile tebaim oldukları gibi ahlaki siyasenin destur hareketide hariç ve dahilden gelecek
tehlikelere karşı efrad-ı şirketten herbirini kavi müşteriki ile müdafaa etmek onun himayesini
herkese temin etmektir. Ve yine bu silsile-i muhakemeyi

takip ederek ahval-i mema'li

karşısında her ferd kuvvtini cemiyeten emrine amade olarak saklamalıdır. İşte bütün efkar-ı
cemiyet perverinin aslı, ruhu, hanını budur.
Şiddet ve vahşetin hükümfenna olduğu zamanlarda insanlar en ziyade hariçten gelebilmesi
ihtimali olan mehalike hasr-ı dikkat etmişlerdir. Ve işte o zaman medeniyeti askeriyenin
esasları kurulmuştur.

Cemiyet

harici düşmanlarının

muhacematine

mukavemet

edecek

derecede kuvvetli ise başka birşey istemezdi. Bu zamanlar kabileler cemiyetler başlarında
mutlak ve mütahakim reisler ile her noktalarına

varıncaya kadar müslih olarak duruyorlar ve

tabii bu reisler efrad tamından kendisine verilmiş olan hak ve payeyi sev'i isti'mal etmeye
çalışıyorlardı mehallik ve meşafol-i hariciyenin az bulunduğu yerlerde kavi fevkalede bir
tesaküm kava-i semaviye suretinde temsil olunuyordu. Birbirinden farklı olan bu tahkim
suretlerinin ikiside aynı sev'i isti'malına sapıyorlardı. Zahire de daha az kavi ve daha az vahşi
görünen nüfuz-u manevi hem ruhlar hem vücutlar üzerine diğerine ziyade icrai taşi ediyor.
Mevcudiyetleri

mahdud daireler altına almaya çalıyordu.

Fakat tekamül fikri inkiyad-ı

ahlakiye his olancak bir derec ehenüz is7at edememiş idi. Aynı şeriat dairesinde metbu' ve
mekhur olan bir çok cemiyetler boyunduruğa velvelesiz asiyansız tehammül ediyor. Onlar
dünyada insanların bir reis mutlaka inkisadtan başka emelleri, arzuları olabileceğinden şüphe
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bile etmiyorlardı. Fikr-i tecessüs uyanmaya reislerin bu hüküm ve nüfuzu bu ünvanı nasıl ve
ne vasita ile istihsalettikleri

taktik edilmeye

başlayınca

işler değişmişti.

Birbirlerinin

hukukunu muhafaza ve asayişi temin maksat hayırıyla teşkil etmiş olan cemiyetlerin
vazife-i hayriyanda

muvafık

olamadıkları

bu

veru-i sanın mukasad hud-i beyane takibiyle

cemiyetin tematını kendilerine celbe-i tevsil ettikleri görüldü. Sonra anlaşıldığı diğerlerinin
hayat-ı emvali serbestisi üzerine vaz' yadetmesi demek değildir. Bu suretle fikr-i tahlil ve
tecessüs başlayınca istibdadın bütün ruhu meydana çıkıyordu.b teşekkül ictima eden maksud
asli cümle-i

müktekabile olup her ferdin tamamiyle şahs ve hevbetini feda etmesi lazım

olduğu anlmaşıldı. Ve hergün daha ziyade terk edebilerek habi ictimanın şahsiyetlerin tevsi'
ve terakisiyle mümten aolamaz. Aç olmayıp belki en müsaid bir zemin olduğu

neticesine

desters olundu. İnsanı bütün nihalındeelere bütün dercaat-i acize düşünerek mahkum ve zayıf
yapan sebe-i efrad daimi korkusudur
Server CEMAL
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Kulüpler-Cemiyetler
"Aşiyan" İdarehanesine
İstibdada ilk vaadi bir meüesse-i azime-i ilmiye olarak nasiyesi için hayli zamandır istihsarat
ve tedarikinde bulunulan şevki mesai kulübünün resm-i keşadeyi teşrini sanının on dördüncü
Cuma günü tebrika-i

salat u cumadan

sonra kulübün

müsaremeli bir konferansı müteakip pek meşa'şe ve muantan
memleketimizde

itihad kıraathanesinde

verilen

bir suretle icra edildi. Kulüp

yeni tesis olunan kulüplerin en zengin ve en muntazam ve en müfiyesidir.

Diyebiliriz. Çünkü ihtiyaz hazıre-i

mahalliye-i nazar-i dikate alınarak adi bir kübalının bile

istifadesi düşünülmüş ve iltihat ve terakki için her türlü fedakarlık ihtiyar edilmiştir.

II
II

•
•
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Şevk-i Mesaiyi Kulübü

Size arz-ı selam ve ihtiremat gelir ve daha ali olan mü'sesat-ı ilmiye ve kulüblerin mukamerat
terkabir-u ranalarına ve sahib-i fazl ve kemal olan azam-ı millet ve in samiyetin iraadatına
intizar eder.

-AşiyanKulüp, maarif-i İslamiye terkibatı askeriye tarihi insana ahlak edebiyat, müzik, ticaret ve
ziraat şubelerini mutevidir. Ve şa'batın kaasında umume-i ast, gece dersleri ve her Cuma
günüde tarihi milliyemizdeki ve kabe' -1 fahraneye dair ayet açık her gece konferanslar
verirler. Kablei inkılabı işitip ahalisi istihsal maksadı müksese-i vatan pervane uğrunda ibraz
etmedkleri nihaet merdane ve hamik fedakarenelerini şu müsese-i mübareke-i ilmiyenin resm
i kanadı münasebetiylede fevkalede izhar ve pek beyun hevahiş ve tevce göstermişler. Bu
küçük tarihi namuskar-ı kasabanın parlak bir ofisi olduğunu ispat etmişlerdir. Hülasa bütün
sarahat-ı ifadesiyle kalıp burası için bir mekteb-i umumiye-i alidirki böyle bör müeseseyi ilk
defa olarak sırf hemit-i milliye ile teşkilinden tesisinden dolayı istiab-ı ahalisi iftihar etmekte
haklıdır.
Zabıtanızın fezaile-i celileri cihan-ı medeniyet ve tarihi insaniyetende abdi ve mezhebet
bir hatıra-i şan u şeref burakmış olduğundan şu teşisat-ı türki pervaneye buradaki cemiyetli
zabıtlarımızda mütehalakane iştirak ve evelce teşekül ve nasis etmiş oldukları kulüplerin
kevk-i mesai kulübüyle teshidine müsareat ve bu defada ali bir numune-i mekrume-i emsal
olmuştur.
Kulübün nizamname-i dahiliyesi medid ve dakik tabiat-ı neticesi olarak tanzim edilmiştir.
Kulübi elyum-i yevmi ve esbu-i on sekiz gazeteye abone isede karar-i ara ile bala'mum
memalik-i osmaniye ve ecnebiyede neşr olunan diğer gazetelerede abone olacağında abone
şeriatını anlamak üzere bahr-i gazetenin bire nüshasının idarehaneleri tarafından kulubümüze
gönderilmesini rica ederiz.
Binaenaleyh bir inkılab-ı fevkalede-i medeniyetkarına ve bir

gayret mastesur

himayetirvarane ile düşmediği giryevi mehlikeden genç ve salim, metin vekahraman kurtulan
azametli osmanlı hükümetin selavet ve celadet ibdiyesine çalışan gayretli hür ve alicenab
manimize tevfi~ elhi ilbine rehberdar işine manet ve azimi kavim ile çalışıyoruz. Ve ibdia
çalışacağız. Olaki tehditamızda nasıl sebad etmiş ise bu öyle sebad edeceğiz. Münafa-i vatan
ve memlekete tamin saadet malına bedel meas-i eden umumi vatandaşlarına marifi perverine
mena-i feyzi saik mevcudiyeti lisani insani elamasimi kanuni ezelini yezdatiyesi olan.

26

ÖLÜMDEN SONRA
-Heyhula ya da cism-i siyal-

Materyalistlmerin ibdiyat ve ruhiyatı inkar etmekte bulunmaları hepsini beşerin şeklinden arı
olarak bekasını fehm etmekte dücar oldukları müşkülat neticesidir. Hat-ı bekayı ruha kail
olanlar bile tasdik etmekte beraber gayr-ı maddi olan ruhun esasen mahiyetine muhallif
bulunan cim-i maddeyle ihtilat ederek arı ne suretle tehit eder. Sende bulundurduğuna akıl
erdiremiyorlarsada hadım sahipleri bu meseleyi hal etmişlerdir. Mübahis makiddime de
gördüğümüz bu cihetle ruhkerin bodelmevt ve kürk alim cimsayetde siya! ve sebiri rakik bir
tarif ile mehat olup cisme-i elka ettiği arzu ve tahsisat bu zarif-i siyalin tevasetiyle azaka-i
seryan eder. Halet-i neziad maddenin i'makadan sıralayarak cism-i hal tefsihe-i terk edip
ruhtan infigan etmeyerek şahsiyet-i ma'nuyesinin şekil-i hariciyesini teşkil eder.
İmdi heyula bir azayet-i siyasiye olup hayat-ı masabikde dahi bir hal-i rikkat ve insibatta
az çok maddenin mahiyeti tabiyesine haiz bulunduğunu cihetle zarf-i asıl-i beşer bu şekil
siyaliyeye mutabık bir surette teşkil ederek yineruhun bahşettiği bir kütle-i cismin her noktası
bu siyalın taht-ı te'sir nüfuzunda bulunur. Madde-i uzviye, devran-ı damla-ı bela itikatı
tecdit etmekte olup asay-ı azliyenin iksam-ı umumiyesi bir taraftan tahlil etmekte ve anasırı
hadisenin temsiliyle hücesireti uzviyenin yeniden teşkil etmesi sarf-ı heyulanın tesirinden
nes'et etmektedir. Böyle bir na'sir olmuş olsa çehre ve beden şeklen değriyete tabi bulunur.
İdi. Me-1 heza bu cisim seyyal bir derecede kalmayıp ruhla birlikte kesb-i safvet ederek
tecsida-ı mütevaliye ile
Asf ve nurani bir hale gelerek nihayet debdebe-i kemal ve şa'şae-i cemali bütün kainatı
ihate eden hazret-i halik alemiyane vasıl olur.
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-Heyula ya da cism-i Seyalecismede nüfuz olup beşeri teşkil eden anasır-ı tesenin irtibat ve imnizac-ı hayret-i avrı gözden
nihan olan seyaletin esirdir ki azavak-ı nefsaniye i 'zayı-ı cismani yetin inhilalına kadar lasıl
daim ise kava-i hayr-ı4 mer'iye dahi mahdudun huda kadar maddeye mertebat olup halit-i
nez'de heyulanın cism-i maddiyeden kurtulmak için duçar olduğunu ızdırap bizim için ibret
amiz bir avanedeir.
Heyula-i

cismiyet-i

beşeriyey-i

teşkil

eden siyale-i

asabiyenin

menbi'

olup idare-i

bedeniyede cümle-i asabiyenin icraa ettiği rol ilm-i teşribah ve meraz-ı nazarında hal olunmaz
bir muamadır.

Cihaz-ı aabi fena balkayas hududet-i telgrafiye gibi hissiyat-ı hariciyenin

intikalına hadem bulunduu

gibi bir tarafında milkat-i akliye ve ihtisatsat-ı

deruniyeye

masderiyedir, dinliyor, cümle-i asabiyede if al-i muzaafa nemayen oluyor.
Heyulanın mevcudiyeti ondelkadema masdak olup bmunun kadim ve şerik filozofları buna
achema(ukema)

ferover (ferute)

namını vererek münever, mu'tar-i esiri bir halde şekil-i

beşeri haizdir.b demişler idi. İran kadim ilmasına göre: zaman tecessüd hulul ettikte (ferone)
cismin teşkilini müstelzim olan icra-i ferdiye-i maddeye-yi etrafında cezb ve teksif eder. Ve
diğer bir cism-i ezeliyede tokınak için libas-ı nasivet olan cismi terk etmekle bu icza-i ferdiye
i mütakaikayı hal ittidaisine iader eder, derler.
Minolkadim

tasdik

evveline

kalmakta

bulunan

heyula-i

hakanda

bugün ilm-i

ruh

müşadahat-i kafiyeye malikdir. Sir veliyam koruk ve şair-i ilmanın tüccar bile heyulanın
manyetizma. İ'lamında ve hadamlakta tezehurat ve te'siratı berbine-i badahate vasl olmuştur.
Heyula-i

ruhun

elkaiyetdeki

kavi'

siyaliyenin

yine

şekl-i beşeride

a'zayı

haizizi

muhafazası ve mani' olup if'al ve hayat-i cismaniye ondan mustanç bir nüshadır. Bu cism-i
seyyal körk-i nevm tabii körk-i nevm sani'de cismden sıyrılıp çıkar, aydınalkada nasıl görürse
zulmet-i leylde dahi görerek mesafet ba'ide kati' eder. Cismi hiçbir

Aşiyan
Şeyden haberdar olmadığı halde işitir ve tekallüm eder. O halde bu cism-i keşif kendinden ali
ve rakik his ve ruiyeti başka türlü bir cism-i laitifin mümesilidir.
O ruhun abd-i velayemut olduğu alaim ve tezehurat müteneva ile yahut ruhun zarif seyali
olan heyulanın neym-i maddiyatı kesb ederek görünmesiyle sabit oluyor. Heyula-i hayat-i
serbestide aza-i beşerin kafe-i hevasını balkava haiz olup fakat maddeten mevku' fa'le ve za'
etmiştir. Ancak şeriat matluba-i tahtında bulursa yani madde ile i'lak ve rabıtası baki olan
hadım sahibiyle ali tank elastiane münasebet ve sahne-i cereyan müstearede temsil ederek
ibtida bahar halinde yavaş yavaş tamamen şekl-i beşerde münazur olur. İstiare-i seyaliye ve
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istasile-i acize-i ferdiyeyi lükmüyenin

teasifı cereyan seyaliyeye müntabi'

olarak heyula

görünür. Tecessüm ederek görünen bu iştigalın o anda alınan fotoğrafları bugün elimizde olup
bir öakit yeryüzünden zaman gerçirmiş

olan bir vücudum aynı ve şahsiyeti ruhiyesi olduğu

tahkik etmiştir. Fakat o ruhun bu suretle görünmesi mevkut olup anasır medeniyetin seyale-i
hülya ile ihtila-ı temadı etmeyerek bir anda asla münazara na bedid olur.

HALİL
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HEDİYELERİMİZ

12. nüshamızda yazdığımız hediyeler hakkında karilerimizin ve abonelerimizin mütalaalarını
istifar etmiştir. Bir çok mektuplar taktirler aldık. Kalecik nüsnhamızda mutalaa veriler tasnif
edeceğiz. Şimdiden şunu beyan edelim ki boyun bağı isteyen bir abonemiz yok. Henüz
mektup göndermeyenlerin raileri dört güne kadar kabul olunacaktır.

MUHABERA T-1 ALENİYE

İstanbul karainlerinden Ali suad bin-fikir ve mutalaanız pek tarihi, inkisar-ı hayal netice
itibariyle yine mutalaanıza yakın olmak lazım gelir. Herhalde biz nezahat-i his ve ilsan ile
bak'a olan ihtaratın medyun şükranınız. Alanya'da Doktor Osman sabri bin-20 Eylülde
gönderilen abonmanı postahaneden alındı.
Sebeb-i neticesi olduğu anlaşıldı.

-İHTAR-

Aşiyan her tarafta muntazamen (48-32) i 'ti sar edecektir. İstanbul için idarehaneden almak
usretiyle seneliği yirmi lira altı aylığı 30 kuruştur. Taşra için seneliği(85) altı aylığı (45) üç
aylığı (25) kuıuştur. (13) nüshayı mecellede arzu edenler ayrıca beş kuruş göndermelidirler.

ZARİF VE MÜZZEYEN CİLTLER

Aşiyan birinci cildini itmam etti. (832) sahifeden ibaret olan (13) nüshayı bir yerde teclid
ettirdik. Ciltler her tab'i selimin mezher taktiri olacaktır. Dercade güzeldir. Fiyatı (22) buçuk
kuruştur. Ellerindeki nüshaları bırakıp cilt almak isteyenler idareye cilt bahasın(5) kuruş
vermelidirler taşra için ayrıca (100) para posta icraatı alır.
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Şahıslar:

Abdülhak Hamit Tarhan

Şair-i azam Abdülhak Hamit Tarhan 12 Nisan l 937'de kısa bir hastalıktan sonra
İstanbul'da, Maçka Palas'taki dairesinde öldü. Cenazesi 14 Nisan'da düzenlenen bir törenle
yem

açılan

Zincirlikuyu

Mezarlığı'nda

ilk kabiri

oluşturmak

üzere

toprağa

verildi.

Atatürk'ün kendisini temsilen yaverlerinden birini gönderdiği törene mülki ve askeri
erkanın yanı sıra Hüseyin Siret Özsever, Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin Cahit Yalçın, İsmail
Habib Sevük, İbrahim Çallı, Burhan Toprak, Musahipzade
Akil Muhtar

Özden gibi edebiyat,

sanat

ve bilim

Celal, Mazhar Osman Usman,

dünyasının

ünlü isimleri

katıldı.

1852'de İstanbul'da seçkin bir ailenin çocuğu olarak doğan Abdülhak Hamit özel
eğitim

gördü.

1876-1912

arasında

Paris,

Bombay,

Londra,

Lahey,

Brüksel'de

diplomatik görevlerde bulundu. 1928' de seçildiği İstanbul milletvekilliğini
sürdürdü. Türk edebiyatında

çeşitli

ölümüne kadar

Şinasi ile başlayan yenileşme hareketi ilk büyük aşamasını

onunla yaptı. Divan edebiyatı nazım biçimleri ve kalıplarından

kurtardığı şiire bütünüyle

Avrupai bir nitelik kazandırdı. Yeni aruz kalıpları kullandı, duraksız hece ölçüsünü, vezinsiz,
yalnızca kafiyeli şiiri denedi. Şiirin alanını genişletti, yeni imgeler ve çarpıcı söyleyişlerle
biçemi yenilerken, içeriğe felsefi bir derinlik kattı. Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı
Makber (1885) hayat-ölüm, inanç-inançsızlık,

boyun eğme-isyan arasında gidip gelen bir

çığlık, bir ürpertiydi. Tarık yahut Endülüs Fethi (1879), Eşber (1880), İlhan (1913), Finten
( 1918),İbn Musa (1919) gibi genellikle
manzum

tiyatro

eserlerinin

sahneye konulmaya

konularını

daha

çok

elverişli olmayan,
tarihsel

olaylardan

bazılan
aldı.

Türk edebiyatının en üretken şairlerinden biri olan Abdülhak Hamit yaşadığı döneminin en
büyük şairi sayıldı ve "şair-i azam" diye anıldı.
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Ziya Paşa (1825 - 1880)

Ziya Paşa 1825 yılında İstanbul'da doğdu. Galata gümrüğünde katiplik görevinde
bulunan Erzurumlu Feridüddin Efendi'nin oğlu olan Ziya Paşa, Bayezid Rüştiyesini bitirdi. 15
yaşlarında Aşık Garip, Aşık Kerem ve Aşık Ömer gibi halk şairlerinin eserlerini okumaya
yöneldi. 17-18 yaşlarında Bab-ı Ali'de Sadaret Mektubi kalemine girdi. Divan edebiyatı
yolunda yazmakta olduğu şiirler ona, arkadaşları arasında ün kazandırdı. Reşit Paşa'nın
yardımı ile Sultan Abdülmecid'in üçüncü katipliğine tayin edildi. Mabeyn'e geçtikten sonra

I

Fransızca öğrendi.

I

Ali suad

I
I
I

Ali

Suat

;

şair,

romancı,

öykücü,

gezi

yazarı,düşünür

ve

çevırmen.

Adı var, eseri var; ama kendisi kayıtlarda yok. Kendisini böylesine nasıl gizleyebildiğini
anlamak çok zor. Bir dedektif gibi peşinden koştuk. Bütün izleri sürdük ama o, kendisini ele
verınemeyi başardı. Bu yüzden şöyle diyoruz:Doğum yeri Kahire, tarihi 1905 : görülmüş
şeyler : Öyküler, birkaç anı yazısı ve Piyer Loti'nin Isfahan'a Doğru'sundan birkaç sayfalık
çevın.

I

I
I
I

Oyunumuzu sürdürelim: Gençlik yıllarında çok çabuk ulaştığını söylemek zorundayız.
Bu yılların sırat-1 Müstakim'de yayımlanan iki makalesiyle geçirir: Hikmet-i Islam (sayı 18,
1908) ve Mevlid-i Nebi (sayı 32, 1909).0lgunluk dönemi 1916'da başlar: Seyahatlerim. Bu
dönemin önemli yılları: 1919: Amerika Cemahir-i Müttefikası Reis-i Mühteremi Vilson
Hazretlerine Açık Mektup. 1923-24: Charles Texier'den üç ciltlik bir çeviri: Küçük Asya.
1930: Bir Kitap Kapanırken. Şiirlerini topladığı bu kitapla birlikte hayat kitabı da
kapanmaktadır.

I
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Cenap Şahabettin
1870 yılında Manastır'da doğdu. Askeri okullarda okudu. Askeri Tıbbiyeyi bitirdi.
Paris'te

ihtisasını

tamamladı.

Çeşitli yerlerde

hekimlik

yaptı. Emekli

olduktan

sonra

DarülfünCın'da Türk Edebiyatı Tarihi derslerini okuttu. Fransız sembolizmi etkisinde kaldı.
Servet-i Fünun dergisinde yazdı.1934 yılında öldü.

Eserleri
İlk şiirleri Tamat adıyla basıldı. Şiirleri, ölümünden

sonra "Cenab Şahabettin'in

Bütün

Şiirleri" adıyla yayımlandı

Rıfat Bilge ( 1874 - 1953)
Kilisli Muallim
çavuşlarından

Rifat Bilge,

Abdülkerim

1874 yılında Kilis'te doğdu. Babası Kilis zaptiye

Beydir. İlk ve Rüştiye öğrenimini

devam ederek buradan icazetname

Kilis'te gördü. Medreseye

aldı. 18 yaşında İstanbul'a geldi. Darül-Muallimin'in

yüksek bölümüne devam etti. Buradan mezun olunca Hukuk Fakültesine girdi. Bu okulu da
bitirerek diploma aldı. Üstün gayreti ile birçok ilim adamından özel dersler gördü. Asıl adı
Ahmet Rifat'dır.

Adının başına "Kilisli" lakabını koymasının

sebebi; yine Kilisli olan,

hemşerisi Necip Asım gibi Ahmet Cevdet'in İkdam'ında Türkolojiye dair yazılar yazan ve
Mülkiye'de hocalık yapan Dr. Rifat (Kardam) ile kaı:ıştırılma endişesidir

Kilisli Muallim Rifat Bilge'nin Eserleri:

1. Kitab-ı Dede Korkut (Dresden yazmasından 1914)
2. Divanü Lügati't-Türk ( 1.ve2.ciltl9153.ciltl917)
3. İbni Mühenna Lügati (1919)
4. El Kavaninü'l-Külliye

(1924

5. Ferhengname-i Sadi (Sadi'nin1924)
6. Veled Çelebi'nin Divan-ı Türki'si (Veledİzbudakile1925)
7. Bezm-u Rezm (Astarabadi'ninl 928)
8. Maniler (1928)
9. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ( 7.ve8.cilt,1928)
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10. Ebu Hayyan'ın El-İdrak Haşiyesi ( Veledİzbudakile1936)
11. Gülistan ve Bostan ( Sadi'ninl 943)
12. İstanbul Seyahatnamesi ( Kutbi Mekki'nin )
13. Esma-i Müellifin ( İbnül Emin Mahmut Kemalİnalile 1941,1945)
14. Elvafibi'l-vefatat ( H.Ritterile)
15. Ahkam-ı Kur'an ( İmamHasan'ın)
16. Arzname ( Celal Devvani'nin )
17. Keşfü'z Zünun ve Zeyli ( Şerafeddin Yaltkayaile 1941,1945)

Hariri

(Muhammed Kasım ibni Ali ibni Muhammed İbni Osman El-Hariri El-Basri, El
Harami) Adı (Osman), künyesi (Ebu Muhammed), lakabı (Hariri) dir. Arap edebiyatının en
mümtaz simalarından biri olan Hariri, (1054 - 446) senesinde Basrada dogmuştur, (Hariri)
lakabını alması ipekçilikle uğraşmasından,

(Harami) denilmesi de Basranın (Beni Haram)

sokağında oturmasındandır. Asıl vatanının Basra köylerinden (Meşan) olduğunu ve kendisinin
o köyde sakin (Rebiatülferes) kabilesine mensup bulundugunu kayda alınmış kaynaklardan
öğreniyoruz.Makamelerde

iki şahıs vardır: (Ebu Zeydi-nis Suruci) ve (Haris İbni Hemmam)

Kadı Kemaleddin'in Tarih-i Nuhat'ından anlaşıldıgına göre Ebuzeyd'ın asıl adı Mutahhar İbni
Selam'dır

ve

aslen Basralıdır. Nahiv ve lügat alimi olarak tanınmıştır. Hariri ile görüşmüş, ondan edebiyata
dair pek çok şeyler öğrenıniştir. Beş yüz senesinde Vasıt'a da gelmiştir. Sonra Bağdada gitmiş
ve orada vefat etmiştir. Ölüm yılının (1145-540) olduğu kaydolunmaktadır.

Server Paşa

İstanbul Şehremini ( Belediye Başkanı )
7 Mart 1284-6 Temmuz 1286
19 Mart 1868-18Temmuz 1870
Emanet Müddeti: 2 sene 4 ay

Bab-ı Seraskeri Nizamiye Hazinesi başkatibi Said Servet Efendi'nin oğludur. 1237
(1821) tarihinde İstanbul' da doğmuştur.
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Başkatipliği'ne tayin olunmuş birkaç yıl sonra da Paris Sefareti Başkatipliği'ne memur
edilmiştir.
1854-55 tarihinde Petersburg Maslahatgüzarlığı'na atanan Server Paşa 1860'ta
İstanbul' a gelerek Ticaret Müsteşarı olmuş, 1863 senesinde 6. Belediye Dairesi reisliğine
getirilmiş, bu görevde bulunurken Komiser ünvanıyla Girid"e vali vekilliği yapmıştır.
19 Mart 1868'de Şehremaneti'ne tayin olunan Server Paşa Sadrazam ve Hariciye Nazırı Ali
Paşa'nın vefatından sonra Hariciye Nezareti'ne tayin olunmuş, 1872'de de

Paris Sefaret-i

Seniyyesi'ne atanmıştır. Nafıa Nezareti ve Şura-yı Devlet Reisliği gibi görevlerde de bulunan
Server Paşa Meclis-i A'yan'ın ilk teşkilinde a'yanlığa seçilmiş ve daha sonra A'yan
Reisliği'ne getirilmiştir.Daha sonra tekrar Hariciye Nezareti'ne getirilen Server paşa bu
görevinden istifa ettikten bir süre sonra Dahiliye ve Adliye Nazırlığı görevlerinde
bulunmuştur. 1885 senesinde Adliye Nazırı olan Server Paşa 1886 senesinde vefat etmiş ve
Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedilmiştir.

Tevfik Fikret (1867 - 1915)
24 Aralık 1867'de İstanbul'da doğan Tevfik Fikret'in asıl adı Mehmet Tevfik'tir. Çocuk
yaşta annesinin ölümü, onu hayatı boyunca etkiledi. Ortaöğrenimini önce Mahmudiye
Rüştiyesi'nde, sonra da Galatasaray Sultanisinde yaptı. Burada Recaizade Ekrem'in öğrencisi
oldu. Duygulu kişiliği onu genç yaşlarda şiire yöneltti. 1888'de Galatasaray'ı bitirdikten sonra
Hariciye Nezareti İstişare Odası'nda (Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi), katip olarak
göreve başladı.
1896'da, eski öğretmeni Recaizade Ekrem'in aracılığıyla Servet-i Fünun Dergisi'nin
yazı işleri yönetmenliğine getirildi. Bütün zamanını Robert Koleji'nde geçirmeye başladı.
1901 'de "inziva" düşüncesini gerçekleştirmek amacıyla Rumelihisarı'nda Robert Koleji'nin
yanında, planlarını kendisinin çizdiği Aşiyan adlı evi yaptırınaya başladı.
Bugün Tevfik Fikret Müzesi olan Aşiyan, 1905'de tamamlandı. Fikret, eşi ve oğlu
Haluk'la birlikte buraya yerleşti. Çok az insanla görüşüyordu. "Sis", "Sabah Olursa", "Bir
Lahza-i Taahhur" bu dönemin ürünleridir. Darülmuallim ve Darülfünun'daki görevlerinden de
istifa etti ve yeniden Aşiyan'a çekildi. Artık, İttihat ve Terakki İktidarı'na da muhalif olmuştu.
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Önce Harbiye Nezareti kalemlerinden birine tayin olunup derece derece yükseler'ek~Kalem
Mümeyyizliğini kazandıktan sonra Hariciye'ye intisab etmiş, 1850'de Viyana
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1912'de Meclis'in kapatılması üzerine, bu olayı Meclis'in 1878'de kapatılmasına benzeterek
"Doksan Beşe Doğru" şiirini yazdı. Bunu "Han-ı Yağma", "Sancak- Şerif Huzurunda" gibi
şiirler izledi. O günlerde, ağır şeker hastalığına yakalanmış olduğu anlaşıldı. 1914'te kolu
şiştiği için bir ameliyat geçirdi. Tedaviye yanaşmaması sonucunda hastalığı iyice artarak
ölümüne neden oldu. 19 Ağustos 1915'te İstanbul' da öldü.

ÖMER SEYFEDDİN

(11 Mart 1884 - 6 Mart 1920), Yeni Lisan ve Milli Edebiyat akımının ve Türk
milliyetçiliğinin öncülerinden, değerli hikaye yazarı. Gönen (Balıkesir)'de doğdu. Babası,
aslen Kafkas Türkleri'nden Binbaşı Ömer Şevki Bey; annesi, Ankaralı Topçu Kaymakamı
(yarbay) Mehmed Bey'-in kızı Fatma Hanım'dır. Aile İstanbullu olduğu halde, Ömer Şevki
Bey'in (o zaman yüzbaşı) resmi vazifesi dolayısıyle Gönen'de bulunmaktadırlar.
Ömer Seyfeddin'in bütün ömrü 36 yıldır. Bu kısacık ömrün edebi faaliyet devresi en
çok 1 O yıl tutar. Bu 1 O yıldan az zamanın verimi olan hikayelerinin hepsi aynı değerde ve
teknik güçte olmasa bile, Ömer Sey-feddin, hikayeciliğimizin XX. asır başlarında en mühim
şahsiyetidir ve Türk Klasikleri arasında çoktan yerini almıştır. Sağlığında Ashab-ı Kehfimiz
(1918), Harem (1918) ve Efruz Bey (1919) ayrı kitaplar olarak basılmıştı. Diğer hikayeleri
1926'da, ilk önce yakın arkadaşı Ali Canib (Yöntem) tarafından kitaplaştırıldı. Sonradan parça
parça seçmeler ve külliyat halinde birçok basımları yapıldı ve halen de yapılmaktadır. Şiirleri,
Ömer Seyfettin'in Şiirleri ismiyle Fevziye Abdullah Tansel tarafından bir kitapta toplandı
(1972). Piyesleri: Canlar ve Patlıcanlar, İhtiyar Olsam da, Kaatil Kim, Mahcupluk İmtihanı,
Nasreddin Hoca, Telgraf. ismet Binark ve Nejat Sefercioğlu tarafından hazırlanan Ölümünün
50. Yılı Münasebetiyle Ömer Seyfettin Bibliyografyası, Milli Kütüphane tarafından bastırıldı
(1970). Tahir Alangu, Ülkücü Bir Yazarın Romanı: Ömer Seyfettin (1968) isimli eser,
belgesel bir roman olup Ömer Seyfeddin'in hayatını anlatan en geniş ve mükemmel eserdir.
Ahmet Haşim

Sembolizmin öncülerinden Türk şair. (1885-1933)1885 yılında Bağdat'ta doğdu.
Babası memur olarak başka yerlerde bulunduğundan, çocukluğunu annesinin yanında geçirdi.
8 yaşında iken annesini kaybetti. Babası İstanbul'a yanına aldırıp, zayıf Türkçe'sini
kuvvetlendirmek için Numune-i Terakki Mektebi'ne verdi.Ertesi yıl, yatılı olarak Galatasaray
Sultanisi'ne yazdırdı.Galatasaray Sultanisi'ni bitirince, Reji İdaresi'nde memur oldu. Mekteb-i
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Hukuk'a kaydoldu. Bitiremeden ayrıldı. 1932 yılında tedavi için Frankfurt'a gitti. 1933 yılında
İstanbul'da öldü."Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden-Eteklerinde güneş rengi bir yığın
yaprak" mısra'ları ile başlayan Merdiven şiiri ünlüdür.
Halide Edip Salih

1884'de İstanbul'da doğdu. Daha Amerikan Kız Koleji'nde okurken, hikayeler yazıyor,
kalem denemeleri yapıyordu. Koleji bitirdıkten sonra, felsefeye merak saldı. O günlerde,
Filozof Rıza Tevfik adiyle anılan Şair Rıza Tevfik'ten felsefe dersleri almaya başladı, iyi
-

felsefe yapabilmek için, iyi bir matematik kültürünün zorunluluğuna inandığı için, zamanın
ünlü matematikçisi Salih Zeki'den dersler almaya başladı.

190 l 'de koleji bitirdiği halde, edebiyat dünyasında yazılarıyla görünüşü, 1908
meşrutiyet devrimi sıralarıdır. "Vakit", "Akşam", "Tanin" gibi günlük gazetelerde "Şehbal"
gibi haftalık dergilerde edebiyat üzerine yazılar yayınlıyordu. Bu ilk dönemde çıkan yazıların
da "Halide Salih' imzasını kullanıyordu. Sonradan, Salih Zeki'den ayrıldığı için "Halide Edip"
olarak tanındı.

1919'da "Büyük Mecmua"da "Kadınlığa Dair" başlığı altında kadın haklarını savunan
bir dizi yazı, onu günlük olayların içine sürükledi. Bu güzel konuşan, güzel yazan, güzel
düşünen kadın, bütün kadınların sembolü haline gelmiş. İlk romanı "Seviyye Talip"tir(l 910).
Aynı yıl içinde "Raik'in Annesi"ni yayınladı. "Handan", "Yeni Turan", "Son Eseri", 1912
tarihlidir. Hikayelerini toplayan "Harap Mabetler" 1911 'de yayınlandı. Ardından 1922'de
"Dağa Çıkan Kurt" adlı hikaye kitabı çıktı. 1918'de "Mev'ut Hüküm", 1922'de "Ateşten
Gömlek", 1924'de "Kalp Ağrısı", 1926'da "Vurun Kahpeye", 1928'de "Zeyno'nun Oğlu",
1936'da "Sinekli Bakkal" 1937'de "Yol Palas Cinayeti", 1939'da "Tatarcık", 1946'da "Sonsuz
Panayır", 1954'de "Döner Ayna" yayınlandı. Ayrıca "Maske ve Ruh" ile "Kenan Çobanları"
adlı oyunları vardır.

"Türk'ün Ateşle İmtihanı" 1962, "Mor Salkımlı Ev" 1963, anı kitaplarıdır.
Birincisinde, Kurtuluş Savaşı anılarını anlatmış, ikincisinde, özel hayatını yazmıştır.
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Ali Canib Yöntem
1911'den sonra Milli Edebiyatı'nın

hararetli taraftarlığını

yapmış olan Ali Canib Yöntem

(1887-1967), İstanbul'da doğdu. Öğrenimini İstanbul'da ve Selanik'te yaptı. Selanik Hukuk
Fakültesi'nde

okurken,

İstanbul'da

kurulmuş

olan Fecr-i Ati Encümen-i

Edebisi'nin

muhabir üyeliğini yapıyor ve Servet-i Fünun'da şiirler ve makaleler yayımlıyordu.

de

1911 'de;

Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını kabul ederek, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile
birlikte,

"Yeni Lisan"ı

Öğretmenliklerinde,

açıklamağa

maarif

çalıştı.

müfettişliklerinde,

1912'den başlayarak,
milletvekilliğinde,

uzun

süre, edebiyat

İstanbul

Üniversitesi

öğretim görevliliğinde bulundu.
Önce Fecr-i Ati'ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan Ali Canib, 1911 'den
sonra, şiirlerini "Yeni Lisan"la yazmağa başladı. Kısa bir süre içinde, aruzu da bırakarak
heceyi kullandı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol (1918) adı ile topladıktan sonra, şiiri de
bırakarak, edebi incelemelerle uğraştı.
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