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Değerli Kubbealtı Dostları 
 

 

Baharın ilk günlerinden merhaba.  

Ne güzel ki siz bu satırları okurken biz vakfımızda yeni kitap-

lar, yeni projeler, yeni seminerler için zevkle çalışıyor olacağız.  

Biliyorsunuz Prof. (h.c.) Uğur Derman’ın yeni kitabı Ömrümün 

Bereketi-2 yayımlandı. Hem Ömrümün Bereketi’ne hem de Sâmiha 

Ayverdi’nin Özcan Ergiydiren ve İnci Birol ile mektuplaşmalarını içe-

ren Mektuplar 8 ve 9 kitaplarımıza gösterdiğiniz ilgiden ötürü müte-

şekkiriz. Kubbealtı’nın dil anlayışına, seçtiği kelimelere ve bundan 

yola çıkarak medeniyet algısına kendini yakın hisseden bu kadar çok 

insan olduğunu görmek bizleri sevindiriyor. 

Dergimizde dil, târih, edebiyat başta olmak üzere kültür un-

suru olan her şeye dâir yazıları yayımlamaya çalışıyoruz. Yazı kuru-

lumuz yazdıklarınızı titizlikle değerlendiriyorlar. Bu yazılarda önceli-

ği Kubbealtı’na uzun yıllar hizmet etmiş hocalarımızın yazılarına ve-

riyoruz. Bu vesîle ile kendilerine de teşekkür ederiz.  

Kurucularımızdan Sâmiha Ayverdi’nin vefâtının sene-i devri-

yesi sebebiyle düzenlenen faâliyetleri de sizlerle paylaşalım. 23 

Mart 2019 Cumartesi günü Türk Edebiyâtı Vakfı’nda “Sâmiha Ayver-

di’nin İzinde” başlıklı, Aysel Yüksel ve Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın 

konuşmacı oldukları bir program düzenlendi. Aynı gün Ankara Millî 

Kütüphâne’de Türk Kadınları Kültür Derneği tarafından Sâmiha 

Ayverdi paneli yapıldı. 24 Mart Pazar günü ise Kütahya Mevlânâ 

Araştırma Kültür Sanat Derneği KÜMAKSAD tarafından Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi’nde “Vatan Ana Sâmiha Ayverdi’yi Anma Kon-

seri” gerçekleştirildi. 27 Mart’ta Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant Sa-
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karya Belediyesi’nin düzenlediği bir söyleşide konuşmacı oldular. 24 

Nisan 2019 Çarşamba günü de İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. 

Mehmet Samsakçı kendi öğrencilerine vakfımızda Sâmiha Ayver-

di’yi anlatacak. 

Edebiyat Öğretmenleri Seval Yardım önderliğinde Sâmiha Ay-

verdi Anadolu Lisesi öğrencileri Sâmiha Ayverdi’nin Coğrafyası isimli 

bir kitap yayımladılar. Araştırmacılar için tam bir kaynak kitap olan 

eserde Ayverdi’nin eserlerinde geçen bütün coğrafî isimler listelen-

miş ve çeşitli aramalara uygun şekilde sınıflandırılmış. Literatüre ka-

zandırdıkları bu kitap için kendilerini tekrar tebrik ediyoruz. Tabiî 

her yıl olduğu gibi bu yıl da okulda düzenledikleri törenle Sâmiha 

Ayverdi’yi andılar.  

Son olarak 24 Nisan 2019 Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefâtının 

35. Yılı. Kendilerini şükranla, minnetle, hasretle anıyoruz. 

Bilvesile Ramazân-ı Şerîfinizi kutlar, bayramızı da şimdiden 

tebrik ederiz.  

Hep güzel haberlerle görüşmek üzere… 
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Sâmiha Ayverdi’den Ali Yardım
1
’a  

Bir Mektup 

 

7 Ocak 1960 

Kıymetli Oğlum, 

Mektubunu zevk ile okudum. Teveccüh ve muhabbetine te-

şekkür ederim. Şuna inanıyorum ki bu dünyâda en büyük sermâye 

ve en kuvvetli silâh, gerçek dostlar halkasına sâhip olmaktır. Gerçek 

dost deyince de hatıra gelen, seni herhangi bir menfaat endîşesi ile 

değil de sırf senin için sevip alâkalanan kimse demektir. Bunun da 

ancak hareket noktası ihlâs ve îman olan müctehit ruhlu olanlarda 

bulmak mümkündür. 

Meselâ Ali’nin ciddî, sebatlı, bilgili, dirâyetli ve terbiyeli bir 

genç olarak yetişmesini niçin istiyorsun? deseler, kula da Allah’a da 

alnı açık olarak verilecek cevap şu olmalıdır: Ferde, cemiyete ve küt-

leye faydalı olması için. 

İşte oğlum, sizin zengin bir târih ve mâzî şuuru, din ve vatan 

sevgisi ile yüklü olarak bu memleket sathında elde edeceğiniz mu-

vaffakiyetler, îman ve ihlâs ile sigortalanmalıdır. Zîra gāyelerinde 

Hakk’ın rızâsını güdenlerin amelleridir ki dünyânın hiçbir câzip teklif 

ve cereyânı tarafından satın alınamaz. 

Şunu bilelim ki iki cihanda da en büyük düşman cehâlettir. 

Çünkü iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, dostu düşmandan ayırt ede-

meyen kimseler, çok defa, hayır zannı ile şerrin âleti olurlar. İşte bu 

yüzden memlekette gerçek bir irfan hayâtı teessüs edememektedir. 

Zîra bir îmansız münevver zümre var ki Tanzîmat’la başlayıp İttihat-

                                                 
1
 Prof. Dr. Ali Yardım. Hadis araştırmacısı. (1939-2005) 
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çılıkta maskesini atarak alabildiğine yıkıcı, alabildiğine pervâsız ve 

korkunç derecede menfî olarak ortalığı sarmıştır ki, işte bugün, o-

turduğu dalı kesen îmansız güruh o Durkheim materyalizminin ba-

kiye ve zürriyetidir. 

Diğer tarafta işe îmanları taassup kılıfı içine hapsedilmiş dar 

görüşlü ve gene münevver geçinen Vahhâbî zihniyetli bir zümre da-

ha vardır ki bunlar da ötekiler kadar zararlı ve tehlikelidir ve maale-

sef tıpkı ötekiler gibi, dış düşmanlarımızdan gelen cereyanlara ko-

laylıkla âlet olurlar. Halbuki az evvel Ali’nin -Ali bir semboldür- dört-

başı mâmur bir insan olarak yetişmesini niçin istiyorum? suâline ve-

rilen cevap gereğince, Ali; fîsebîlillah mücâhit olmanın zevk ve şuû-

runu kazanmış bir kimse sıfatı ile, bunun memleket ölçüsünde tek 

çıkar yol olduğunu bilen kişi seviyesini bulmalıdır. Şunu da arada 

ilâve edeyim ki canını kütleye nezr edenin kılıcı ve kalkanı Allah’tır. 

Sözümüzü bağlarken, tavsiye edeceğim ve arkasında koşma-

nızı talep edeceğim en büyük sermâye ilimdir. Dünya için de ukbâ 

için de. Biz, tâ on altıncı asırdan beri bu Hak nîmetinin kadrini bil-

mez olduğumuz için dört taraftan muştalanan şamar oğlanına dön-

dük. Küçücük bir beylikten koskoca bir imparatorluk çıkaran şuur, 

ileri bir devletçilik görüşüne inzimam eden irfan ve îman şuûru idi. 

İşte bu kaybı istirdat etmek, onu arayıp bulmak gerek. 

Sevgili oğlum, aslında değil böyle uzun mektup, bir satır dahi 

yazmaya vakti olmayan bir kimseyim. Şu satırları senin şahsında di-

ğer arkadaşlarına da yazmış oluyorum. Başta Âgâh ağabeyin diğer 

kardeşlerinin cümlesine selâm ve sevgiler. Âgâh ağabeyine, Havâdis 

gazetesinde çıkmış on aylık bir seri yazı yollamıştım. İşi bitince taah-

hütlü olarak iâdesini rica ederim. 

Bâki selamlar dualar ve muvaffakiyet temennîleri.  
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Sâmiha Ayverdi’nin Aziz Rûhuna… 
 

Ertuğrul Seyhan
1
 

 

 

 

 

Hem hayrünnisâsın hem de fahrünnisâsın sen 

Fazîlet timsâli el-hak ki sâlihasın sen 

Hazret-i Ken’ân’dan bizlere vediasın sen 

İlm ü feyz-efzâsın nâ-yâb bir Sâmiha’sın sen 

                                                 
1
 Bursa Eski Maârif Müdürü 
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Sâmiha Ayverdi’nin Mektuplarında 

İnsanlığa Dersler 

 

 

Eyüp Sâlih
1
 

 

22 Mart 1993 Sâmiha Ayverdi Hanımefendi’nin 

 Hakk’ın rahmetine kavuşmasının anısına… 

Hakk yoluna, i’lâ-yı Kelimetullah uğruna harcanmış bir ömür. 

Allah aşkıyla yanan, peygamber sevdâsıyla tutuşan bir gönül, gönül-                                   

ler yapmak için yaşanan bir hayat. Tasavvuf muhabbetiyle insanlara 

yaklaşan, çâresizlere ümit olan, muhtaçlara el uzatan, kırık gönülle-

re merhem olan, dertlilere derman, kimsesizlere barınak, sevgi ve 

merhametiyle kucaklayan bir anne. Sâmiha Anne… 

Farklı kişilere yazdığı mektuplarını okumak benim için büyük 

bir zevkti. Mektuplarındaki üslûpta, bir anne şefkatini, merhameti-

ni, hoşgörüyü, yardımseverliği, sıcaklığı hissediyor insan. 

Mektupları başlarken kullandığı sevgili..., güzel..., kıymetli..., 

canım..., yavrum..., oğlum..., kızım..  sözleri ise samîmiyetin ve ya-

kınlığın bir göstergesi. 

Mektupları gönderdiği kişilerin sağlık ve durumlarıyla yakın-

dan ilgilenerek kendi ahvâlinden de bilgilendiriyor. Onların çalışma-

larını yakından tâkip ettiği gibi kendi meşgūliyetinden de söz ediyor. 

Bâzen bir kişiye âit olan yazılarla bütün bir insanlığa ders veriyor, 

çâre üretiyor. Şikâyetlerini dile getirirken insanlığın düştüğü duru-

ma dikkati çekiyor. 

                                                 
1
 Ohri-Makedonya 
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İnsan yetiştirmede de mektupların önemi açıkça görülmek-

tedir. Mektubu gönderdiği kişi uzakta olsa da berâberlik duygusunu 

hissettiğini söyler: 

 “Burada, sanki hep sizinle berâber gibiyiz. Bence en büyük 

saâdet de bu birlik ve berâberlik duygusu. Dünya ise, elinden kaçır-

dığı sevgi, güven ve dostluk sermâyesinin bu mânevî zenginliğin ıstı-

râbını çekmekte. Bütün derdi, o yokluğun acısından gelmekte”, di-

yerek insanlığın kaybettiği çok önemli değerleri dile getirmektedir.  

İnsanın gelişiminde acıların ne kadar yol gösterici olduğu ger-

çeğini de ifâde ederek:  

 “İnsanoğlu, en büyük kazancı acılarla elde eder; gerek maddî 

gerek mânevî... Bir tarladan mahsul almak için toprağı okşamazlar; 

bilakis sürer,çapalar,kazıp eşelerler de ondan sonra ekerler” sözle-

riyle bir hakîkate değinmiştir. 

İnsanların genelde aldandığı sevgi konusuna bir açıklık getirip 

dünya sevgisiyle gerçek sevginin farkını şu sözlerle ifâde etmiştir: 

“Beşeriyet planında yâni insanların ölçülerine göre, her sevgi, 

menfaat esâsına dayanır. Bu menfaat haleldar oldu mu o sevgi de 

yok olup gider. Seni sevdiğini iddia eden kimselerin, dikkat eder-

sen,maddî veya mânevî bir talepleri olduğunu görürsün. Ya mâlû-

matlısındır, ya zengin, ya hoşsohbet, ya genç ve güzel, ya mevkî sâ-

hibi... Yâhut da içtimâî,iktisâdî üstünlüğünden korkup çekindikleri 

için sever görünmeye mecburdurlar. Hülâsa, dünya adamı muhab-

betini mutlaka bir karşılık mukābilinde satar. Ancak Allah nâmına 

teessüs etmiş sevgilerdir ki sebepsiz, garazsız akıp çağlar” 

Sâmiha Ayverdi mektuplarında insanın maddî ve mânevî 

alanda kendini kontrol etmesini gerektiğini de hatırlatmıştır: 
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“İnsan oğlu maddî sâhada hazırlanıp teftiş vermeye liyâkat 

kesbediyorsa, mânevî sâhada da her an içini yoklanabilecek bir hal-

de tutması lâzım”. 

Şu sözleriyle de tasavvufun özü olan aşkın ve samîmî bir imâ-

nın meyvelerinin dâima doğruluk ve güzellik olduğunu hatırlatır:  

“Aşk ve îman, hayat pusulası hükmündedir. İbresi dâima doğ-

ruyu ve güzeli gösterir”. 

Sâmiha Ayverdi’ nin insan anlayışı ahlâk ve fazîletle yoğrul-

muş olmak üzerinedir.  

“Elinle, dilinle, hissinle, fikrinle etrâfını faydalandırmak; iyilik, 

doğruluk ve güzelliğin canlı bir nümûnesi olmak. Zîra ahlâk ve fazîlet 

sâhibi olmayan kimse vatanını sevemez, dînini sevemez, insanları, 

hayvanları, hiç bir şeyi sevip faydası dokunamaz.” 

İnsanın olgunlaşmasında zihnî ve rûhî terbiyenin şart oldu-

ğunda da ısrar etmektedir : 

“Bir insanı dört başı mâmur, istikrarlı ve kıvamlı hâle getir-

mek için ona zihnî terbiye kadar rûhî terbiye ve disiplini de vermek 

şart. İşte hem kendileri mesut olan, hem de etraflarını şâdeden 

bunlar”. 

Mektuplarında çoğu kez farklı durumlarda olan kişilere veya 

sıkıntılarla karşılaşanlara nasîhatte bulunarak her zaman ümitsizliğe 

düşmemelerini tavsiye etmiştir: 

“Katiyyen ye’se kapılmayın. Zîra ümitsizlik bu gökkubbe altın-

da öten en fenâ sesli bir kuştur. Esâsen me’yus olmaya hiç de sebep 

yok. Çünkü zekânız da, hüsnüniyetiniz de buna müsâit. Ancak biraz 

çalışmak gerek”. 

İnsanın kendini arıtma yolunu da göstermiştir: 
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“İnsan oğlu evvelâ kin, kibir, intikam, haset, yalan gibi mânevî 

yüklerinden kurtulmalıdır. Kendini tasfiye etmiş kimse için dış tabi-

at nîmetleri bir mihnet değil, nîmettir. 

Sâmiha Ayverdi insanın hayatta kendine düşen vazîfesini yeri-

ne getirmesinin önemini de hatırlatmaktadır: 

 “Hayâta ve hayat şartlarına karşı ne yapmak lâzım geliyorsa 

yap. Fakat için huzur ve teslîmiyet dolu olsun. Her şeyin düzelmesi 

biraz da bize bağlı değil midir ?” 

İnsanların hatâlarını, yanlışlarını, yapması gerekenleri de bir 

bir îzah etmektedir : 

“Şu insanlar böyle asil ve güzel işleri bir yana koyup neden 

birbirlerini yerler? Maalesef medeniyet ilerledikçe vahşet de berâ-

ber tekâmül ediyor. Böylece de kötülük yapmaktan iyiliğe vakit kal-

mıyor. Allah bu gāfil dünyâya acısın”. 

“Allah kullarına, çalış! demiş. Bâzıları bu emri âdeta hiç duy-

mamış. Onun için de zevk ve safâ ile ömür geçirmekten gayri bir dü-

şünceleri olmamış… İnsan oğlu ne kadar çalışıp yorulsa da bu yor-

gunluk tatlı ve güzel... Hatta dinlendirici ve huzur verici. Bence bir 

yorgunluğu bir başka yorgunlukla ifnâ etmek en iyi çâre”. 

“Genç dimağlara bilgi hamûlesi yüklerken, ruhlara da iyilik, 

doğruluk ve güzelliği aynı kuvvet ve iktidarla karşılamak, insanoğlu 

için en mutlu bir vazîfe”. 

“Doğru yol, yâni gerek beşeriyet âlemine gerek kendi nefsine 

zararlı olmayan hattı hareketi ihtiyar etmek değil mi?” 

Âileye çok büyük önem vererek, âile arasındaki ilişkilerin nasıl 

olması gerektiğini de şu sözlerle ifâde etmiştir : 
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“Bence ana ve baba olmak nekadar büyük ustalığa değer bir 

hünerse, evlât olabilmek de o mertebede ince bir sanat. Herhalde 

bütün bir hayat boyu, iki tarafın da çok hasbî, çok diğerendiş dav-

ranması lâzım. Yoksa karşılıklı iki cihette birbirini bir  müstemleke 

zihniyeti ile görür ve bu yolda hareket etmek isterse vay o ana-baba 

ve evlât münâsebetinin hâline!” 

 “Unutulmaktan korkma. Ölçü olarak da, dâima gönlünü yok-

la... Unutmadınsa asla unutulmazsın!.. Dünyânın bütün nîmetlerin-

den faydalan ve etrâfını da kendinde mevzû olan, her iyi, her doğru, 

her güzel şeyden faydalandır. Amma bu arada, ipin ucunu dâima 

sımsıkı tut..” 

Ve insan olma reçetesi: 

“Elinden geldiği kadar etrâfına fayda vermeye çalış... Dâima 

affa ve müsâmahaya meyyal ol... bil ki insan oğlu hatâ işler, onu lâ-

yuhtî sanma ve hatâlı olduğunu kabul ederek tashîhi yoluna git... 

Ona acı ve sev...” 

Rahmetle anıyoruz… Mekânının cennet olması dileğiyle...  
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Eyyûb Sultan’a Bir Ziyâret 

Arkasında/n 
 

 

İbrâhim Numan 

 

Bâzı haller, hâdiseler veya biçimlenmeler/şekillenmeler vukū 

bulur ki mûtâdın dışında, âdeta kendine tâyin edilmiş gayrı irâdî bir 

bir mecrâyı tâkip eder. Bunların teşekkülünde alışılagelen kāideler 

dâhilinde müdâhaleler edilebileceği zannedilse bile aslında gaypta 

tasarlanmış, bir bakıma mukadder olan zuhûra çıkar. 

Hikmet-i Hak’tır zuhûr-ı her dü âlemden murâd 

Reng-i gûnâgûn-i eşyâ muhtelif mebnâsı bir  (Şeyh Gālib) 

Bu husus yaratılışa, fertlerin ve cemiyetlerin hayâtına olduğu 

gibi, onlar etrâfında şekillenenlere, hattâ meydana getirdikleri âsâ-

ra ve îmâra da şâmil olsa gerek. Zaman zaman san’atkârların ifâde-

lerinden bâzı eserlerinin umûmiyetle tatbîkatları hilâfına, kendi irâ-

deleri dışında şekillendiğini öğrenmek mümkündür. Bâzan da özel-

likle mîmârî eserlerin gerek işleyiş değişikliklerine binâen, gerekse 

geçirdikleri tâdîlât ve tâmîrâta istinâden yeni kisvelere büründükleri 

görülmektedir. Ancak bâzı eserler vardır ki müceddeden tahavvülâ-

ta uğrasalar bile kimliklerini ve ifâdelerini âdeta önceden biçilmiş 

bir çizgide muhâfaza ederler.  

Bu meyanda, son ziyâretlerimizin birinde, rengârenk çini pa-

nolarla tezyin edilmiş, âdeta bir cennet bahçesi içerisindeymişçesi-

ne yer alan Eyyûb Sultan’ın kabri etrâfında teşekkül eden manzû-

me, husûsiyetle de revaklı avlusu her zaman olduğu gibi yine dikka-

timizi çekmiş ve bizi, üzerinde bir daha düşünmeye sevketmiştir.  
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* 

Osmanlı câmi şemaları uzun yılların tecrübe ve kabullerine is-

tinat eden sağlam kurallar etrâfında mûtad düzenlere göre şekille-

nir. İster külliye, isterse münferiden câmi olsun yapının bütün un-

surları belirli mihverlere göre tertip edilir. Böylece manzûme eğilip 

bükülmeden, sanki Leskofçalı’nın mısrâlarında ifâdesini bulurcasına 

âdeta ilâhî bir (doğruluk) düzeni sergiler. 

 Varan aksâ-yı hüsn-i i’tikāda inhirâf etmez 

Temâşâ kıl hat-ı mihverde Gālib inhinâ yoktur  (Leskofçalı 

Gālib)  

Osmanlı câmi şemalarının belki de derûnunda yatan idrâki 

teşkil eden bu hatt-ı mihverler, hayâtın zâhirî ve bâtınî veçhelerini 

işâret edercesine ufkî ve şâkūlî olarak tertip edilmişlerdir. Bir taraf-

tan altında toplanan cumhûrun mâneviyâtının arşa yükselerek, ora-

dan intişar eden feyzin, kubbenin kilit taşına asılı kandillerin nûruyla 

tekrar halka yansımasında Hak’la râbıtanın remzi mesâbesindeki 

hayâlî şâkūlî hat, belki çoğu zaman farkına bile varılmayan bâtınî ir-

tibâtı teşkil eder. Kâbe ile Arş’taki Kürsî arasında mevcut bulunan 

mânevî yükseliş de bu düşey hat gibi değil midir? Diğer taraftan 

dünya nizâmına göre her istikāmetten bu kubbe altında toplanıp 

kıbleye yönelme, mihrap mihveri ve bu buna dik yan akslar vâsıta-

sıyla sağlanır. Kıble mihveri, hem câmi harîmine, hem revaklı avlu-

ya, hem de varsa dış avluya girişleri meydana getiren kapılar ile 

mihrâbı  birleştirmek ve kıble istikāmetini işâret etmekle şemanın 

en ehemmiyetli zâhirî ufkî aksıdır. Birleştirmiş bulunduğu kapılar 

olsun, mihrap olsun çoğu zaman mukarnaslarla müzeyyendir. Zâ-

hirde girift birer yapı elemanı mesâbesinde olan bu unsurların, 

derûnunda, insanı kâinattan mülhem hendesî düzene sâhip yarım 

kubbeciklerle örtülü nişler içine alarak önünde durduğu düz bir 
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satıhtan bir başka hacme sokmakla, bir biçimden/formdan bir baş-

ka biçime/forma intikal ettirerek çıkacağı mânevî yolculuğa hazır-

layıcı mekânla mânâ arasındaki geçişler olduğu söylenebilir. Bir 

bakıma, sağı solu eşit bu hatt-ı istivâ, aynı zamanda, câmi hâricin-

deki kesretle dâhilindeki vahdet arasındaki gidiş gelişlerin de sem-

bolü sayılmalıdır. 

Yâr ile ahdeyledim gâh dağılıp gâh cem’ olam 

Tâ ezel budur anınla ahd-ü peymânım benim  (Niyâzî Mısrî) 

* 

Câmi şemalarını âdeta bir simetri ekseni gibi bölen mihverin 

bir ucunda mihrap yer alırken diğer ucunda methal bulunması sağ-

lam tertibe sâhip Osmanlı mîmârîsinin esaslarından olmakla birlik-

te, Eyyûb Sultan Câmiinde bu kāideden inhiraf edilmiş olduğuna şâ-

hit oluyoruz ki merâkı celbetmektedir.  Burada, mihverin bir ucunda 

mûtad olduğu üzere mihrap, ortada avludan soncemaat mahalli vâ-

sıtasıyla harîme giriş yer alırken diğer ucunda cümle kapısı yerine 

türbe bulunmaktadır. Halbuki alışılmış düzen içerisinde türbeler câ-

mi harîmi dışında mihrâbın arkasında tasarlanan hazîre içinde bu-

lunmuş olmalı idi. İşte bu noktada Eyyûb Sultan Câmii’nin mîmârîsi 

ve derûnundaki mânâsıyla ilgili sorulacak sorular, dikkat çekici me-

seleler ortaya çıkmaktadır. Birçoğu ilk bakışta doğrudan binâya ta-

alluk etse de üzerlerine daha derinlemesine eğilmek, mîmârî de ol-

sa eşyânın maddî tezâhürlerinin ötesinde sezişlere vesîle olacaktır.  

Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un fethinin hemen 

arkasından yaptırılan külliye hakkında ilk bahsedenlerden biri, pek 

çok âsar hakkında olduğu gibi Evliyâ Çelebidir. Anlattığına göre: 

“Leb-i deryâya karib âsitâne-i Ensârî de düz bir zeminde binâ edil-

miştir, bir kubbelidir. Mihrap tarafında yarım kubbesi daha vardır, 
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lâkin o kadar yüksek değildir. Câminin içinde amud yoktur. Orta 

kubbe etrafında metin kemerler vardır. Mihrâbı ve minberi musan-

na‘ değildir... Haremin iç tarafı hücrelerle müzeyyendir. Ortasında 

cemâat maksûresi vardır. Bu maksûre ile kabr-i Ebû Eyyûb arasında 

âsumâna ser çekmiş iki çınar vardır ki cemâat, sâyesinde ibâdet e-

derler. Bu haremin de iki kapısı var, garp kapısında taşrada büyük 

bir harem daha vardır, içinde dut vesâir ağaçlarla yedi adet büyük 

çınar vardır”.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Eyyüb Sultan Câmii ve Türbesi Avlusu 

 

Evliyâ’nın bahsettiği bu Câmi ile iki tarafındaki yapıların, aslı 

kayıp olup bir sûreti rahmetli Ekrem Hakkı Bey’de bulunan bir Rûz-

nâmeden , 1766 zelzelesinde zarar gördüğü, yapılan tâmirin yapıyı 

kurtarmaya yeterli bulunmadığından temeline kadar yıktırılıp mü-
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ceddeden tekrar inşâ edilerek 14 Safer 1215  (7 Temmuz 1800) gü-

nü tekrar ibâdete açıldığı anlaşılmaktadır. Hadîkatü’l-cevâmi‘den de 

eski câmiden yalnız minârelerin kaldığı, avluda, şadırvan üstündeki 

Sinan Paşa Köşkü’nün, iki yanlarda Kızlarağası Beşir Ağa’nın mahfil-

leriyle iki taraftan beşer medrese odasının da bu sırada yıkıldığı an-

laşılmaktadır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Eyyûb Sultan Câmii’nin Bugünkü ve Aslî Hâli (Ekrem 

Hakkı Ayverdi plânlarından Krokiler) 

Burada avlu etrâfında, türbeyle münâsebet içinde gelişmiş 

bulunan genel şema ve düşündürdükleri üzerinde durmak istediği-

mizden Ekrem Hakkı Ayverdi’nin yaptığı tespitler  istikāmetinde 

ilerlemek yerinde olacaktır. Eyyûb Sultan Câmii harîminin aslî hâliy-

le, ortada bir kubbe, yanlarda ise yarım kubbelerle örtülmüş dik-

dörtgen bir plana sâhip bulunduğu kabul edilmektedir. Mihrap, üs-
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tü bir yarım kubbe ile örülü olarak kıble duvarından dışarıya taşan 

bir çıkıntı içine yerleştirilmişti. Zelzelede yıkılmayan ve tâmirlerle 

günümüze kadar hayâtiyetini muhâfaza edebilmiş iki minâre son 

cemâat mahallinin iki yanında bulunuyordu. Önleri kubbeli revak-

larla örtülü sekizerden on altı medrese odası ve aralarında yine 

kubbeli olarak revâka dâhil olan iki giriş, avluyu iki tarafından tâkip 

ediyordu. Türbe bu avlunun içinde gösterilmektedir. İşte bu nokta-

da Türbe/Eyyûb Sultan Kabri külliyenin nüvesi olduğu halde, yer îti-

bâriyle revaklı avlunun içine alınmakla,  ilk yapıda neden mûtad şe-

madan inhiraf edilmiş olduğu sorusu ehemmiyet kazanmaktadır. 

Bunun ötesinde, söz konusu devirde klasik Osmanlı Câmiinin revaklı 

avlu şeması teşekkül etmişken, medrese şemalarına mahsus hücre-

lerin revaklarıyla avluya açılması keyfiyetinin burada câmi revaklı 

avlusuna tatbik edilmesi de alışılagelmiş bir usûl değildir. Ancak nâ-

diren de olsa sonraları Beşiktaş Sinan Paşa, Edirnekapı Mihrimah, 

Topkapı Kara Ahmed Paşa gibi Câmilerde harem avlusuna bakan 

revaklı odalar görülür.   

Hangi akıl bu düzeni kurmuştu? Günümüz mîmârının mantı-

ğıyla kıymeti hâiz bir türbenin daha kolay ziyâret edilebilmesi ve de-

ğerinin daha ziyâde ortaya konması şeklinde bir yargıya varmak ko-

laydır. O zamânın mîmârı da böyle mi düşünmüştü, yoksa bugün 

mîmarlık eğitiminde veremediğimiz bir başka düşünce ve his derin-

liğine mi sâhipti?  

Acaba mîmâr, kendisinin bile farkında olamadığı, Medîne-i 

Münevvere’nin aşk u nûruyla aydınlanmış, “ Yâni ilhâmât-ı Rabbânî 

ile müşerref ve münevver…” (Eşrefoğlu Rûmî) olarak Mescid-i Ne-

bevî’de yaşanan tevhîdî hayâtı  en yakından idrak etmiş bir Mih-

mandâr-ı Nebî’nin mânevî tasarrufunun harekete geçirdiği insiyâkî 

bir gayretle mi bu şekillenmenin âmili olmuştu. Külliye-i Nebevîde 
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merkezî avlunun bir tarafında hâne-i saâdet ve mescit yer alırken, 

diğer tarafında husûsî dersler verilen ve sonraları medrese ile tek-

kenin teşekkülünde ilham kaynağı olacak Suffe bulunuyordu. Kendi 

evi de sevgili peygamberiyle gönlünü birleştirdiği bu mescidin karşı-

sında bulunan Mihmandâr'ın, acaba burada, türbesi etrâfında geli-

şecek külliye şeması üzerinde sırlı bir tasarrufu var mıdır sorusunu 

ve madde içerisine sıkışıp kalmış mîmârî mütâlaalara bir başka veç-

hesiyle de bakmak imkânı olup olamayacağını akla getirir. 

* 

DİA’de merhum Semâvi Eyice câmi avlusundaki sonraki geliş-

meler için şöyle demektedir: “Hadîkatü’l-cevâmi‘de bildirildiğine 

göre iç avludaki şadırvan havuzu Çandarlı İbrâhim Paşa’ya âittir. Ün-

lü Başdefterdar Ekmekçizâde Ahmed Paşa 1000 (1591-92) yılında 

musallâ önünde bir ek binâ inşâ ettirmiştir. “Zamîme” olarak belirti-

len bu binânın ne işe yaradığı ve yeri bilinmemektedir. “Müvâcehe 

penceresi” ise I. Ahmed tarafından açtırılmıştır. Harem avlusunda 

şadırvanın üstündeki yüksek kasır Sadrâzam Sinan Paşa tarafından 

yaptırılmıştır... Türbenin kapısı bitişiğinde II. Osman’ın (1618-1622) 

annesi Mâhfirûz Hatîce Sultan bir cüzhâne inşâ ettirmiştir. III. Ah-

med döneminde 1136’da (1723-24) mahya kurulabilmesi için minâ-

reler yükseltilmiş, aynı zamanda türbenin tâmiri ve gümüş parmak-

lık takılması sadrâzam Nevşehirli Dâmad İbrâhim Paşa tarafından 

1137’de (1724-25) gerçekleştirilmiştir. “Mezârın eyledi tezyîn Ebû 

Eyyûb’un İbrâhim / Ebû Eyyûb’u İbrâhîm Pâşâ eyledi tezyin” (1137) 

mısrâları bunu ifâde eder. Kızlarağası Hacı Beşir Ağa da 1145’te 

(1732-33) iki mahfil yaptırmıştır. Bunların medrese odalarının üs-

tünde olduğu tahmin edilmektedir.”  

1766 zelzelesinde hasar görüp 1798 de temele kadar inilmiş 

eski câmiden yalnız minârelerin kaldığı, mevzûumuza esas aldığımız 
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avludaki şadırvanın üstündeki Sinan Paşa Köşkü’nün, iki yanlarda 

Kızlarağası Beşir Ağa’nın mahfilleriyle iki taraflı medrese odalarının 

da bu esnâda yıkıldığı anlaşılmaktadır. Avlunun ortasında yine III. 

Selim döneminde inşâ edilmiş olan dikdörtgen bir sofa günümüze 

kadar intikal edebilmiştir. Sinan Paşa Köşkü’nün ve altındaki Çan-

darlı tarafından yapılan havuzunun evvelce burada olduğu tahmin 

edilmektedir. Fetih esnâsında mânevî keşf ile belirlenen yeri işâret-

lemek üzere bir ağaç dikildiği söylenmektedir ki bu kısımda hâlen u-

lu bir çınar yer almaktadır.  Dört köşesinde halkın “hâcet çeşmeleri” 

adını verdiği süslemeli küçük mermer çeşmeler bulunan bu yüksek-

çe yer hakkında Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin naaşının yıkandığı mahal ol-

duğu şeklinde bir halk efsânesi vardır. Türbe avlunun dışında kal-

mış, onu avludan ayıran duvarda tunç hâcet penceresi dört sütûna 

oturan bir saçakla korunmuştur. Sebil de muhâfaza edilmiştir. 

* 

Evliyâ Çelebinin avluda “âsumâna ser çekmiş iki çınar vardır” 

şeklinde tavsif ettiği ağaçlardan biri veya neslinden bir çınar, bu gün 

de set üzerindeki mevcûdiyetiyle, avluyu maddî ölçüler içindeki 

peyzaj anlayışlarının ötesine taşıyarak, bir cennet gölgeliği yarat-

maktadır. Ayrıca Türbeyle avluyu ayıran duvar, çeşitli devirlerden 

kalma devşirme çinilerle kaplanmış hâliyle âdeta bu cennet tasvîri-

ne rengârenk çiçek ve motifleriyle âhenk katmaktadır. Adım atar at-

maz müstait rûhu kaplayan bu cennet bahçesi hissiyâtı zaman za-

man – belki de dâimen -  avluyu dolduran gül-i Nebevî kokusuyla 

müşerref kılmaktadır.  

“Şerefü'l–mekân bil-mekîn /Yerin değeri (oraya) yerleşmiş ki-

şiyledir.” Hz. Peygamber Mescid-i Nebevî'nin bir bölgesini “Benim 

evimle mihrâbım arasında cennet bahçelerinden bir bahçe /Ravza-

tün min riyâzı'l-cenne, yer almaktadır” şeklinde tavsif etmiştir. Rav-
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za, “görüntüsüyle gözleri hayran bırakan, kokusuyla da insanı mest 

eden çiçeklerin bir arada bulunduğu bahçe” demek olduğu halde 

mescit içinde maddî mânâsıyla böyle bir yerin mevcûdiyeti bilinme-

diğine göre kastedilen, derûnunda, belki de yaşanmakta olan Nebe-

vî hayatta aranmalıdır. Eyyûb Sultan Hazretleri de Medîne’de fizik 

âleminin ötesinde yaşadığı Bahçe/Ravza’ya duyduğu Nebevî hasreti 

gizli bir mîmârî ilham kaynağına tebdil etmiş olamaz mı?  

Hayal ve düşünce kuşu bir kere uçmaya görsün!  

Anne tarafından da Eyyûb Sultan neslinden gelen Hz. Pir Sey-

yid Ahmed er-Rifâî (r.a.) 1160 ta Hac dönüşü Kabr-i Şerif’te: 

“Fi hâletil-bu’di, rûhî küntü ursiluhâ 

Tukabbilu'l-arda annî ve hiye nâibetî 

Ve hâzihî devletü'l-eşbâhi kad hadarat 

Femdüd yemîneke, key tahzâ bihâ şefetî” 

“(Ya Resûlallah!) Uzakta bulunduğumda, ruhûmu gönderir-

dim. Benim vekîlim olarak toprağını öperdi.  Şimdi ise bedenen gör-

mek devleti nasip oldu. Mübârek elini uzat ki dudaklarım öpmek şe-

refine nâil olsun!”  diyerek, zâten mânâda yaşanmakta olan zuhûra 

çıkıp, o şerefe mazhar olmuş. Hz. Peygambere mihmandarlık eden 

Eyyûb Sultan’ın İstanbul’a bir "Cennet Bahçesi" sunması çok mu?  
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Rızâ Tevfik’in Kalemiyle  

Yûnus Emre 

 

 

Prof. Dr. Abdullah Uçman 

 

Türkiye’de folklor, halk edebiyâtı ve tasavvufî Türk edebiyâtı 

alanında ilk araştırmaları yapan ve bu konuda çeşitli makāleler ya-

yımlayan Rızâ Tevfik, Fuad Köprülü ile birlikte, Yûnus Emre’yi de ilk 

defa gündeme getirenlerden biridir. 

Onun bu konudaki ilk makālesi, 1913 yılında yayımlanan ve 

“Köprülüzâde Fuad Bey”e ithaf edilen “Yûnus Emre Hakkında Biraz 

Daha Tafsîlât”1 , diğeri de bir yıl sonra yayımlanan “Yûnus Emre’yi 

Ziyâret” adını taşımaktadır.2  Rızâ Tevfik bunlardan başka tasavvufî 

Türk edebiyâtı üzerine yazdığı bir kısım yazılarında da zaman zaman 

Yûnus Emre’den söz etmiş, yeri geldikçe onun şiirlerinden örnekler 

zikretmiş, bir de onun üslûbuyla “Yûnus Emre’ye Armağan” adıyla 

bir şiir kaleme almıştır.3   

                                                 
1
 Büyük Duygu (Fevkalâde Nüsha), nr. 10-13, 10 Temmuz 1329/23 Temmuz 1913, 

s. 177-183; ayrıca bk. Rızâ Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyâtı İle İlgili Makāleleri 
(haz. Abdullah Uçman), 2. b., İstanbul 2001, s. 33-44. 
2
 Peyâm-ı Edebî, nr. 43, 19 Haziran 1330/2 Temmuz 1914; Rızâ Tevfik’in Tekke ve 

Halk Edebiyâtı İle İlgili Makāleleri, s. 209-217. 
3
 Serâb-ı Ömrüm’ün Kıbrıs’ta (Lefkoşe 1934, s. 54-55) eski harflerle yapılan 

baskısında bu şiirin adı olarak “Bursa’da Meşhur Yûnus Emre’nin Kabrini Ziyâretten 
Sonra Kendi Üslûbunu Taklîden Söylenmiştir” şeklinde bir başlık bulunmaktadır.  
Rızâ Tevfik, Serâb-ı Ömrüm’ün 1949 yılında İstanbul’da yapılın 2. baskısında bu 
şiirin altına her ne kadar “Bursa, 10 Mayıs 1330/24 Mayıs 1914” (a .g. e., s. 292-
293) şeklinde bir not düşmüşse de, terekesinden çıkan Bursa’da kaldığı Hôtel 
Seplendid’e âit faturada 15-21 Mayıs 1330 târihleri arasında bir hafta ikāmet ettiği 
kayıtlı olması dolayısıyla bu târihin 20 Mayıs 1330 olması gerekir. 
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Rızâ Tevfik, söz konusu makālelerinde Yûnus Emre’yi belli 

başlı üç yönden ele almaktadır: 

1) Yûnus Emre’nin sâde Türkçe ile yazması; 2) Yûnus Emre’de 

Hurûfîlik tesiri; 3) Yûnus Emre’de Vahdet-i vücut anlayışı. 

-Rızâ Tevfik’e göre asırlar içinde Yûnus Emre’nin şiirlerinin 

Anadolu ve Rumeli coğrafyasında çok geniş bir sâhaya yayılmasının 

asıl sebebi, tasavvuf akîdelerini “gāyet sâde olan lisân-ı âmiyânesiy-

le neşretmiş” olmasıdır. Meselâ İmam Gazâlî gibi büyük bir İslâm fi-

lozofunu Anadolu halkı arasında tanıyan kimse bulunmadığı halde, 

Yûnus Emre’nin ilâhîleri Anadolu’nun dört bir köşesindeki dergâh-

larda, âşıkların dilinde asırlardan beri okunmakta ve âdeta dillere 

destan olmuş bulunmaktadır. 

Söz konusu bu tesir her ne kadar daha ziyâde avam halk üze-

rinde ise de, bunun asla küçümsenmemesi gerekir. Çünkü bu, “mil-

yonlarca saf Türklerin rûhu, ümmî Yûnus’un nefesleriyle hâlâ feyz-i 

zindegânî buluyor.” demektir. Yûnus Emre, Anadolu’da tek başına 

bir “Türkçe şiir çığırı” açmış ve “bütün Türk şuarâ-yı sûfiyyesi bu ko-

ca Türkmen’in câzibesine tutulmuş ve onun izinden ayrılamamış-

tır.”4 

Gerek Yûnus Emre’nin yaşadığı çağda, gerekse daha sonraki 

devirlerde Anadolu’da Türkçe nefes söyleyenler “gerek tavr-ı ifâde-

yi, gerekse tarz-ı tefekkürü Yûnus’tan öğrenmişlerdir. Hattâ onun 

tâbirât ve teşbihâtı ahlâfına sermâye olmuştur.” 

Yûnus Emre’nin, ilâhîler söyler veya yazarken belli bir dil şuû-

runa sâhip bulunduğunu da ileri süren Rızâ Tevfik, onun kullandığı 

Türkçe için “tamâmen o zamanda konuşulan Türkçe’nin düzgünce-

                                                 
4
 bk. “Yûnus Emre’yi Ziyâret”. 
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sidir” der ve “Yûnus, söylemek istediği şeyleri ifâde için bu dili kifâ-

yetsiz bulmamıştır; bilakis kaba saba görünen bu lisânın ifâde-i me-

câziyeye ne derece kābiliyeti olduğunu hayret-bahş bir sûrette ispat 

eylemiştir.” cümleleriyle de bu konudaki kanaatini açıklamıştır. 

Aynı makālesinde, “Yûnus’un edâsı bugün bile şirin; hattâ  -

kim ne derse desin- bana Fuzûlî’ninki gibi mûnis geliyor” diyen Rızâ 

Tevfik’e göre Yûnus Emre, “zamânında, lisânını söylemiş ve teşbîhat 

ve istiârat ile müzehher ve mülevven bir üslûb-ı mecâzî arz etmiş-

tir”. 

Rızâ Tevfik daha sonraki târihlerde ilâhîler hakkında yazdığı 

bir kısım makālelerinde ise Yûnus Emre’nin üslûbuna değinerek, 

kendisinin de bir şâir olmakla berâber; “Yûnus’un gāyet saf ve hattâ 

pek iptidâî bir lisanla söylemiş olduğu ilâhîlere benzer bir şey ne ya-

zabildim, ne de yazmağa teşebbüs edebildim!” diyerek, bu husus-

taki aczini îtiraf etmiştir. 

-Rızâ Tevfik, Kaygusuz Abdal, Gül Baba, Oğlanlar Şeyhi İbrâ-

him Efendi ve Sun’ullah Gaybî gibi bir kısım mutasavvıf Türk şâirle-

riyle birlikte Yûnus Emre’nin de Hurûfîlik tesiri altında kaldığı kana-

atindedir. 

Onun Yûnus Emre hakkında kaleme aldığı yazılarında sâdece 

bir yerde bu mesele üzerinde durduğu dikkatimizi çeker. Rızâ Tev-

fik, Yûnus Emre’nin bir kısım şiirlerinde bu husûsun çok açık bir şe-

kilde görüldüğü kanaatindedir. Meselâ Yûnus Emre’nin şiirleri ara-

sında: 

Dört kitabın mânâsı tamamdır bir “elif”te 

“Bâ” dedürmenüz bana, ben bu yoldan azarım 

Yedi Mushaf mânâsın okudum tamâm kıldım 
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Ya ne içün karayı ak üstünde yazarım 

kıt’asını ele alarak, burada “Yûnus’un Hurûfî olduğuna erbâ-

bınca sarih işâretler var; şu sözler o kabildendir” diyerek şöyle bir 

görüş ileri sürer: 

“İşte bu sözlerdeki “elif” âdemdir. “Bâ” besmelenin “be”sidir 

ki, altındaki nokta bütün hurûfun menşei olan menba-ı vücûddur. 

Sonra “yedi Mushaf mânâsı” vech-i âdemdeki “yedi hatt-ı esâsî”dir. 

Ak üstünde kara yazı tâbiri “hutût-ı ümmiye” ile “hutût-ı ebiyye” 

den kinâye ve ona îmâ tarîkıyla söylenmiş sözlerdir. Bunlar Hurûfî-

lerce îtikādât-ı esâsiyedendir.” 5 

Bu ifâdelerde de açıkça görüldüğü gibi Rızâ Tevfik, Yûnus Em-

re’nin Hurûfî îtikādına sâhip olduğunu ileri sürdüğü halde, nedense 

bu iddiasını ispatlayacak başka şiirler üzerinde durmamıştır.                          

* 

Ancak Rızâ Tevfik’in Yûnus Emre’nin Hurûfîliği hakkında ileri 

sürdüğü bu iddiaları daha sonra Fuad Köprülü tarafından tenkit edi-

lir. Hurûfîliğin XIV. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan ve ancak XV. 

ve XVI. yüzyılda Anadolu’da yayılan bir cereyan olduğunu açıklayan 

Fuad Köprülü, XIV. yüzyılın başlarında yaşamış olan Yûnus Emre’nin 

târih îtibâriyle Hurûfîlikten haberdar olabilmesinin mümkün görün-

mediğini belirterek, Rızâ Tevfik’in bu konuda yanıldığını söyler. 6 

* 

Yûnus Emre’yi “okumuş” yâni “tahsil görmüş bir adam” ola-

rak görmeyen Rızâ Tevfik, tasavvuf nazarında “okuma”nın “bilmek” 

demek olmadığını; hakîkî bilginin irfan (la gnose) olduğunu ve bu-

                                                 
5
 “Yûnus Emre Hakkında Biraz Daha Tafsîlât”, s.182-183. 

6
 Türk Edebiyâtında İlk Mutasavvıflar, 2. b., Ankara 1966, s. 2802-281 
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nun da ancak bir “mürşidin telkînâtı ile telakkî olunabileceği”ni be-

lirterek, onun kaynağının da “ilham” olduğunu; zannedildiği gibi 

“his, akıl ve nakil” olmadığını öne sürer. 7 

Rızâ Tevfik’e göre bu ilme “âşinâ olanlara ârifler (les gnos-

tiques) denir. Bunların bildirdiği şeyler, en büyük “ulemâ-yı zâhir” 

indinde bile bir “sır”dır. İşte Yûnus Emre de bu anlamda “okumuş -

bir adam” olmadığı halde, gerçekten “ârifân” sınıfından olup “mu-

tasavvıfîn”den sayılabilir. 

Rızâ Tevfik, Yûnus Emre hakkındaki aynı makālesinde Vahdet-

i vücut felsefesinin temel prensiplerini uzun uzadıya îzah ettikten 

sonra, birçok sûfî Türk şâiri gibi onun da esâsı Nev-Eflâtûnîliğe 

(Néo-Plotoniciens) dayanan Panthéisme Idéaliste îtikādına vâkıf bir 

taraftar olduğunu ileri sürer ve:             

Ben bu illi değilem 

Ben bu ilden bezerem 

Bu tutsaklık tuzağın 

Demi geldi üzerem 

kıt’asında çok muhtasar bir şekilde de olsa, Vahdet-i vücut 

görüşünü aksettirdiğini söyler. 

Rızâ Tevfik’e göre Yûnus Emre burada “kendisinin aslen, yâni 

mâhiyet-i rûhâniye îtibâriyle bu âlem-i maddîden olmadığını ve vü-

cûd-ı mutlaktan tecellî eden ruh, insan ve şahsın kendi cisminde 

tutsak, yan esîr ve mahbus bulunduğunu söylemekte; vakti gelince 

o tuzağı üzeceğini, yâni o râbıtayı koparacağını da anlatmakta”dır. 

Rızâ Tevfik, Yûnus Emre’nin: 

                                                 
7
 “Yûnus Emre Hakkında Biraz Daha Tafsilât”, s. 178 
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Ey âşıkan, ey âşıkan ışk mezhebi dindir bana 

Gördü gözüm dost yüzünü yas kamu düğündür bana 

mısrâlarıyla başlayan ilâhîsi ile; 

Gelin sorun iy yârânlar ben ol vaktin kanda idim 

Işk denizine daluban deryâ-yı ummanda idim 

mısrâlarıyla başlayan diğer bir ilâhîsinin de, ileri sürdüğü iddiayı a-

çıkça ispat ettiği kanaatindedir: 

“Bu kesret âlemi Vahdet-i vücûd’dan sâdır olmadan bil-cümle 

varlıkların gaybü’l-guyûb olan Vücûd-ı mutlak’ta sır idüğünü beyân 

eden akîde-i sûfiyeye tamâmiyle vâkıftır. Hattâ Yûnus Emre: 

Bu tılsımı bağlayan, cümle dili söyleyen 

Yere göğe sığmayan, sığmış ol cân içinde 

mısrâlarında da “gāyet mühim ve kısa bir düstur sûretinde Vücûd-ı 

mutlak’ın dahi enfüsî bir varlık olduğunu sarâhaten iddia etmek-

te”dir ki, Rızâ Tevfik’e göre bu sözler, “Yerlere göklere sığmayan 

Hak Teâlâ gönülde mekân tutmuştur” hadîsinin bir nevi tefsîri olup 

aynı zamanda Melâmiye mensuplarınca da önemli bir “akîde-i esâ-

siye”dir. 8 

Rızâ Tevfik, Yûnus Emre’nin yine bu anlayışla kaleme aldığı ve: 

Kâbe vü büt-i îmân benem, çarh uruban dönen benem 

Bulut olup göğe ağan, yağmur olup yağan benem    

matlaıyla başlayan gazelinin de, tasavvuftaki “devir” nazariyesine 

göre yazılmış bir “devriyye” olduğunu belirterek, onun diğer şiirleri 

                                                 
8
 a. g. y., s. 182. 
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arasında buna benzer daha birçok örnek bulunduğunu söyler. 9 

Bu örneklerden sonra, Yûnus Emre’nin Nev-Eflâtunî anlayışını 

ikinci ya da üçüncü elden, fakat oldukça sağlam bir şekilde almış ol-

duğunu da öne süren Rızâ Tevfik, onu, bu felsefenin “hikmet-i asli-

yesi”ne vâkıf biri olarak görür. 

Yûnus Emre hakkında, “Mevlânâ ve emsâli gibi vesâit-i ilim ve 

ifâdeyle, talâkat-ı beyâna mâlik olsaydı elbet bu îtikadâtı daha güzel 

bir üslûpta, daha zarif bir sûrette edâ edebilirdi” diyen  Rızâ Tevfik, 

son olarak şu görüşlere yer verir: 

“Yûnus Emre nâkildir, kendiliğinden hiçbir şey îcad etmemiş-

tir. Bütün efkâr ve îtikādâtı Nev-Eflâtûnî’dir, binâenaleyh milletin-

den ve lisânından başka Türklükle hiçbir alâkası yoktur. Hakîkî Türk-

lük, bütün târih-i tekâmül ve sergüzeşt-i ihtilâlinde zerre kadar ta-

savvuf cilvesi göstermemiştir.” 10 

                                                           * 

Rızâ Tevfik, muhtemelen bir dostunun dâveti üzerine Bur-

sa’ya yaptığı kısa süreli bir seyahat dolayısıyla yazdığı “Yûnus Emre’ 

yi Ziyâret” adlı makālesinde, Yûnus Emre’nin güzel Türkçe ve samî-

mî bir üslûpla kaleme aldığı bir kısım şiirlerini örnek olarak zikreder 

ve bunlar üzerinde durur.11  Meselâ bunlar arasında zikrettiği en be-

ğendiği şiirlerden biri olan: 

Sakıngil yârin gönlün sırçadır sımayasın; 

                                                 
9
 Bu konuda bk. Abdullah Uçman, “Tasavvufta Devir Anlayışı ve Yûnus Emre’nin 

Devriyyeleri”, Doğumunun 770. Yılında Yûnus Emre Uluslararası Sempozyumu 
Bildirileri, İstanbul 2010, s. 15-24. 
10

 a. g. y., s. 183. 
11

 Rızâ Tevfik’in, bu seyahat dolayısıyla Bursa-Çekirge’de bir hafta ikamet ettiği (15 
Mayıs-21 Mayıs 1330) Hôtel Splendid’e âit fatura terekesinden çıkmıştır (bk. 
Abdullah Uçman, “Rızâ Tevfik’e Âit İki Belge”, Târih ve Toplum, sayı 221, Mayıs 
2002, s. 32. 
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Sırça sınıcak girü bütün olası değil. 

beytiyle başlayan şiirle: 

Ey vay, tana kaldım tana; âşık oldum Allah sana! 

mısrâıyla başlayan şiirin “hâlisâne bir edâ” ile yazılmış olduğunu; 

Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle bakdı, 

 İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. 

beytiyle başlayan şiirin de, tasavvuftaki “Gönül, Beytullah’tır” düs-

tûrunun veciz bir ifâdesi olduğunu belirtir. 

Rızâ Tevfik burada ayrıca Yeşil Türbe’den yukarıya Emîr Sul-

tan’ a doğru çıkan yolun hemen sağ tarafındaki Kara Abdürrezzak 

Mahallesi’nde Yûnus Emre’ye izâfe edilen türbeyi de ziyâret etmek 

istediğini, ancak türbedârın orada olmaması dolayısıyla içeriye gire-

mediğini üzülerek belirtir ve: “Yazık bize!.. Yazık o vîran ve ıssız ev-

de mahbus kalan koca Yûnus Emre’ye! Ne olurdu türbedar  -her kim 

ise- vazîfesini bilseydi!.. Ne büyük bir adamın kapıcısı olduğunu id-

rak etseydi!.. Eşiğinden ayrılmazdı!” diyerek, pencerenin üstünde 

yer alan “Yûnus Emre, Âşık Yûnus ve Kara Abdürrezzak” âit kitâbeyi 

defterine kaydeder. 12 

YÛNUS EMRE’YE ARMAĞAN 
 
Yüce dağlar ardından 
Deniz aşıru geldim 
Evliyâlar yurdundan 
Selâm tapşuru geldim. 
 
 

                                                 
12

 Yûnus Emre’ye âit olduğu öne sürülen bu mezar hakkında bk. Abdülbâki 
Gölpınarlı, Yûnus Emre, Risâlat el Nushiyye ve Dîvan, İstanbul 1965, s. XXII-XXIII. 
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Yüce dağlar ardından 
Deniz aşıru geldim 
Evliyâlar yurdundan 
Selâm tapşuru geldim. 
 
Ulu bir şâra vardım            
Dosta armağanım var 
Erenlerin bağından 
Güller devşiru geldim. 
 
Boz bulanık bir çaydım 
Aşk iline baş urdum, 
Çalkanıp safâ buldum 
Süzülüp duru geldim.       
 
Yûnus’un toprağına 
Vardım yüzüm sürmeğe 
Sildim gönül pasını 
Yunuben aru geldim. 
 
Cûşa geldim çağlarım 
Âşık oldum ağlarım 
Canda coşan esrârı 
Döküp taşıru geldim. 
 
Rızâ Tevfik, Allah’tan 
Ayrılma ol dergâhtan 
Ben kurtuldum günahtan 
Eğriydim, doğru geldim. 
 
Bursa, 20 Mayıs 1330  
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Safiye Erol’un Romanlarında Tabiat 
 

Elvan Doğan 

 

Tabiat, edebiyâtımızın her döneminde önemli bir yere sâhip 

olmuştur ve edebî eserlerde fonksiyonunu değiştirerek varlığını dâi-

ma korumuştur. Halk edebiyâtı ve Dîvan edebiyâtı şiirlerinde de ta-

biat sıkça karşımıza çıkmaktadır. Şâir ve yazarlar tarafından tabiat, 

daha çok kendi ruhlarının aynası olarak görülmüştür. İnsanlar ken-

dilerini en çok tabiata yakın hissederek onunla dertleşmişler, onun-

la gülmüşlerdir. Tabiat sâdık bir yâr, bir dost, bir arkadaş olarak ka-

bul edilmiş ve dâima sığınılacak bir kucak olarak görülmüştür. 

Klasik Türk Edebiyâtı dönemine baktığımızda dönemin şâirle-

ri, tabiatı tasavvuf anlayışı içerisinde değerlendirmişlerdir. Çeşitli 

benzetmeler yaparak tabiat ile vahdet arasında bir ilgi kurma yolu-

na gitmişler ve tabiatta var olan her şeyin Allah’ın birer tecellîsi ol-

duğunu şiirlerine konu edinmişlerdir.  

Tanzîmat ve Servet-i Fünun döneminde Batı’nın tesîriyle tabi-

at, Dîvan edebiyâtından farklı olarak edebî eserlerde yerini almaya 

devam etmiştir. Servet-i Fünûn döneminde tabiat unsuru, o devrin 

eserlerinin ana temi olarak kabul edilebilir. Dönem şâirleri için tabi-

at vazgeçilmez bir unsurdur. İçinde bulundukları çevreden, hayat-

tan nefret eden sanatçılar kendilerini tabiatın kucağına atarlar. E-

serlerde ruh-tabiat arasında sürekli cereyan eden bir etkileşim var-

dır. Dönem sanatçıları, psikolojik bunalımlarını tabiat vâsıtasıyla 

yansıtarak okuyucuya bu şekilde aktarmışlardır. Bu dönem eser-

lerinde yer alan önemli bir özellik kaçma-sığınma temidir. Hakîkat-

ten-hayâle doğru bir kaçış vardır. Kendi içlerine kapanan ve ferdî bir 

çizgide ilerleyen yazar ve şâirler için tabiat rûhî bir hüviyet kazan-
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mıştır ve tabiat insan rûhunu yansıtan önemli bir araç olmuştur.  

 Cumhûriyet dönemine gelindiğinde ise; tabiat, eserlerde iş-

lenen bir tema olarak yine karşımıza çıkmaktadır. Dönemin önemli 

kadın yazarları arasında bulunan Safiye Erol’un eserlerinde de tabi-

at ayrı bir öneme sâhip olmuştur. Yazarın ilk romanı olan Kadıköyü’ 

nün Romanı’na baktığımızda adından da anlaşılacağı üzere Kadıköy’ 

de geçen olaylar ele alınmıştır. Mekân unsurunun da yardımıyla ta-

biat, romanda geniş bir yer edinir. Özellikle tasvîrin ağırlıklı olduğu 

yerlerde yazarın tabiata yer verdiğini rahatlıkla görebiliriz. Yazar, ta-

biat tasvirleri aracılığıyla kahramanlarının ruh hallerini kaleme al-

mıştır. Bu tasvirler ise olayların akışına göre ve kahramanların rûhî 

durumlarına göre şekillenir. Yazar, daha olaylar yaşanmadan tabiat 

tasvîri aracılığıyla karşımıza çıkacak olan olayları bize önceden sez-

dirir. Olaylar olumsuz bir şekilde cereyan edecekse, yazar sonbahar-

kış ayının tasvîrini yaparak okura bir ipucu verir. Olumlu durumlar 

ile karşılaşacaksak da ilkbahar-yaz aylarının iç açıcı güzellikleri ile 

karşılaşırız. 

Tabiat, eserlerde ruhları harekete geçiren bir güç kaynağıdır. 

Safiye Erol da tabiat ile insan arasında yakın bir ilişki kurmuştur. Bu 

bağlamda insan-tabiat ilişkisi meydana çıkar. Safiye Erol’un eserleri-

ne baktığımız zaman, onun kahramanları da tıpkı Servet-i Fünûn dö-

nemi eserlerinde olduğu gibi içinde bulundukları sıkıntılı, olumsuz 

durumdan kurtulmak için kendilerini tabiatın kucağına atarlar. Böy-

lece tabiat-ruh, tabiat-insan arasında yakın bir ilişki kurulmuştur.   

Tabiat, insanı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarır. Bir 

nevi, huzûrun yeri olarak belirtilebilir.  Bu şekilde tabiat manzaraları 

insan rûhunu dinlendiren görsel bir unsur olarak karşımıza çıkar. 

Eserlerinde sıkça tabiat tasvîri yapan yazar, Kadıköyü’nün Romanı’ 

nda  Nîmet Teyze’nin bahçesini ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. Eski 
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nesil ile yeni nesil arasında yaşanacak olan çatışmanın ipucunu bu 

alaturka bahçenin tasvîrini yaparak verir.   

Kadıköyü’nün Romanı’nda yer alan Mihriban Hanım, Ömer 

Fâruk adında birisine âşık olur. Eşi vefat ettikten sonra Ömer Bey ile 

aralarında bir ilişki yaşanır. Fakat bu ilişki Mihriban Hanım’ın sonu 

olur. Ömer Bey başkası ile evlenir ve Mihriban Hanım’ı yüzüstü bıra-

kır. Evli olmasına rağmen Ömer Bey ne eşinden ne de Mihriban Ha-

nım’dan vazgeçmeyi göze alabilir. Yıllarca aşk acısı çeken Mihriban 

Hanım ise kendisini bu durumdan kurtaran unsurun tabiat olduğu-

nu şu cümlelerle ifâde eder: “İlk sokağa çıktığım günü hatırlarım. 

Sokak kapısını açar açmaz ılık, kokulu bir hava bana sarıldı. Târif 

edemeyeceğim bir lezzetle ürperdim. Sanki güneş beni öptü. Top-

rak ayağımın altına el açtı. Otlar, çiçekler bacaklarıma dolanmak is-

tedi. Gök bana güldü, ışık beni yıkadı. Bu cici köyü, yeni vatanımı 

her hamlede sevdim. Sağlık da sağlamlık da bana bu yerlerde bah-

şedildi. Önümde açılan şu dilber koya baktıkça bir ecnebî kadından 

öğrendiğim Protestan ilâhîsini hatırlıyorum:  

Ulu tanrım senin lûtfun ne engindir, ne engin!” 

Allah’ın bize bu engin lûtfu tabiattır, denizler, tepeler, gök…  

Mihriban’ı aşk hastalığından kurtaran, ona güç katan tabiat olmuş-

tur. Kadıköyü’nün Romanı’ndaki Necdet aşk derdinden tıpkı Mihri-

ban Hanım gibi tabiat aracılığı ile kurtulur. Bedriye ise sanata, mûsi-

kîye sığınır. Ciğerdelen’in başkahramanı Canzi; Anadolu’ya göçece-

ğim. Sâdece çocuklar, hayvanlar ve çiçeklerle uğraşacağım, diyerek 

tabiat aracılığı ile huzûra kavuşmayı arzular. Bu durum ise bize Ser-

vet-i Fünûn neslinin sığındığı yer olan tabiat ve mûsikî ikilisini hatır-

latır. Safiye Erol, aşk acısı çeken kahramanlarını tabiat ve mûsikî 

aracılığı ile diriltir ve tasavvuf ile onları son merhaleye ulaştırır.  

Kadıköyü’nün Romanı’nda aşk içinden çıkılamaz bir kargaşaya 
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dönüşür. Yedi genç arkadaş arasında aşk sürekli olarak temâyüz e-

der. Nesrin Necdet’e aşıktır, Necdet Bedriye’ye, Bedriye ise Burhan’ 

a aşıktır. Romanda, Mükerrem ile Burhan arasında bir konuşma ge-

çer. Burhan, bir labirent hâlini alan bu aşk olgusu üzerine konuşan 

Mükerrem’in sözünü keserek şunları dile getirir: “Bir zamanlar ben 

de zavallı Necdet gibiydim. Âşıktım, çok çektim, ölüyordum. Belki 

de öldüm. Belki de bu şimdiki hâlim, bir nevî taşlaşmak netîcesidir. 

Kadından o kadar nefret etmiştim ki bir tânesi yakınıma geldiği za-

man mîdem bulanıyordu. Hakîkat söylüyorum, inanınız, kadından o 

derece iğrenmiştim. Bu patolojik bir haldi, sonra geçti. Kendimi ta-

biata verdim. Tabiat beni kurtardı. Nihâyet kadına karşı kendim için 

doğru bulduğum bir görüş edindim.” Burhan bu şekilde kendisini 

tamâmen tabiata vererek aşk hastalığından tabiat aracılığı ile uzak-

laştığını ifâde eder. 

Dineyri Papazı adlı romanın başkahrâmanı olan Gülbün ise 

sevdiği adam olan Ayhan Cimşidoğlu tarafından ihânete uğrayınca 

tabiattaki varlıklar ile konuşmaya başlar. Bu durum bir iç hesaplaş-

ma olarak kabul edilebilir. “Gülbün, ayağının altındaki toza sordu: 

Suçlu muyum? Toz, hayır, dedi. Gök yüzündeki ak bulut yumakla-

rına sordu, hayır dediler. Taş kesilmiş bir aşk acısı kadar güzel gö-

rünen Vâlide Câmii’ne sordu, yine hayır”.  Aşkına son derece sâdık 

olan Gülbün, kendini sorgulama yoluna gider ve tabiat aracılığı ile 

haklı olduğuna inanır. Safiye Erol’un da dediği gibi aşkta mutlaka 

kaybeden bir taraf bulunmaktadır. Erkekler kadınları yüzüstü bı-

rakıp gitseler de kadınlar kaybetmemişlerdir. Onların bu terk edi-

lişte kazandığı şey mânevî bir huzurdur. 

Yazar, makālelerinde de tabiat ile ilgili yazılar kaleme almıştır. 

Onun Bursa Bahçeleri adlı yazısı tabiata karşı duyduğu sevgiyi açık-

ça göstermektedir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Safiye Erol’un; 
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Bursa Bahçeleri (Millî Mecmua, 1931), Papatya (Havâdis,1957), 

Sümbüllerin Dili (Yeni İstanbul, 1962), Lâlecan (Yeni İstanbul, 1962), 

Yediveren (Yeni İstanbul, 1962), Ağustos Meltemleri (Yeni İstanbul, 

1962), Kalikantüs (Yeni İstanbul, 1963), Damla Damla Nisan (Yeni İs-

tanbul, 1963) adlı makāleleri tabiatı konu alan yazılarıdır. Bunların 

dışında başka konuları ele aldığı yazılarında dahi mutlaka tabiata o-

lan sevgisini, bilhassa papatyaya karşı duyduğu aşırı sevgiyi bir iki 

cümleyle de olsa dile getirmiştir. 

Safiye Erol, doğanın zaman içerisinde bozulup yok olmaya 

yüz tutmasından yakınmıştır. Bu konuda ise yakın dostu olan Sâmi-

ha Ayverdi ile aynı görüştedir. Nitekim Sâmiha Ayverdi’nin şu dü-

şünceleri bu durumu kanıtlar niteliktedir: “Eskiden, İstanbul şehrin-

de bahçesiz ev yok gibiydi. Asmasından, incirinden, armudundan, 

eriğinden başka, kuyu başında akşam safâları, duvarlara tırmanan 

kahkahaları, karanfil kümeleri, latinler, aslanağızları bu bahçelerin 

kadim âşinâları idi. Yaz mevsimlerinde sayfiyeye gidemeyen şehir 

halkı, devamlı temiz ve bakımlı bahçelerine hasırlar sererek konusu 

komşusu ile bir araya gelir, kasnağını, dikiş bohçasını berâberinde 

getiren mahalle sâkinleri bu çiçekli bahçelerde gülüp söyleşerek 

hem eğlenir hem işlerini işler, yamalarını yamar, dikişlerini diker-

lerdi”.  Aynı şekilde Safiye Erol’da hayıflanarak İstanbul’un doğal ya-

pısının bozulduğunu şu cümlelerle ifâde eder: “Böyle klasik bir şehir 

ne dereceye kadar modern olabilir, daha doğrusu kendi eski çeşni-

sinden hangi sınıra kadar tâviz vermelidir? Meselâ ben İstanbul’un 

asrîleşirken mânevî huzur sâhalarını ve eski rehâvet köşelerini kay-

betmesine gönülce râzı değilim. Ne câmi avlularından, ne şadırvan-

lardan sebillerden ne çardaklı kahvelerden vazgeçmek isterim”. Bu 

şekilde her iki yazarımızın da tabiatın doğal yapısının zaman içeri-

sinde bozulmasına karşı üzüntü duydukları anlaşılmaktadır. Safiye 

Erol, bu yazısında eski İstanbul ile yeni İstanbul arasında bir karşı-
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laştırma yaparak kaybettiğimiz şeyleri dile getirir. Her iki yazarımız 

da zamânın sâdece tabiatı değil, gelenek ve göreneklerimizi, köklü 

olan yaşam tarzımızı da hızla değiştirmesine karşıdırlar. Onların sev-

diği ve aradığı şey tabiî olan güzelliklerdir. Bu güzelliklerin yerini hız-

la gelişen teknoloji netîcesinde beton yığınlarının alması Sâmiha Ay-

verdi ve Safiye Erol’u üzmektedir. Çünkü onlara göre asıl huzur kü-

çük bir bahçede içilen çay, kahve ve orada yapılan sohbetlerdir.  
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Nâdir Eserler; El Yazmaları ve Matbû 

Kitaplar Nasıl Korunmalı? 
  

 

Dr. Nilüfer Kiraz 

 

Nâdir eser nedir? Bir el yazmasının ya da matbû kitabın nâdir 

eser sayılabilmesi için hangi özelliklere sâhip olması gerekir? Karşı-

mıza çıkan her eski kitabı nâdir eser zannetme yanılgısından kurtu-

labilmek için bu soruların doğru yanıtlanması gerekir. Nâdir eserin 

tanımıyla ilgili pek çok farklı yorum mevcuttur. Ancak en açık ve ka-

bul gören iki tanımı özellikle dikkate almakta fayda vardır.  

2012 yılına âit Koç Üniversitesi Nâdir Eserler Yönergesinde 

nâdir eserin tanımı şu şekildedir: 

- Târihî ve fiziksel özellikleri ne olursa olsun el yazmaları, 

- 19. yüzyılın sonuna kadar basılan tüm kitaplar (kitabın özel-

liklerine göre bu târih 20. yüzyılın ortalarına kadar getirilebilir), 

- 1929’a kadar basılan tüm Osmanlıca kitaplar, 

- Yakın târihli bile olsa baskısı tükenmiş bâzı kitaplar, 

- Sınırlı sayıda (250 ya da daha az sayıda) basılmış eserler, 

- Estetik değeri olan (ekler, resimler, çizimler içeren) kitaplar, 

- Kaybolması ya da hasar görmesi kolay olan eserler (minya-

tür baskılılar, folyo kitaplar, çok pahalı eserler, haritalar), 

- Önemli ilk baskılar  
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Bir başka kaynakta ise (Cünüş, 2010, s.10) nâdir eser şu şekil-

de tanımlanır: 

 Hangi eserlerin nâdir eser sayılacağı, diğer bir deyişle nâdir 

eser çeşitlerinin neler olduğu araştırmacılara göre farklılık göster-

mektedir. El yazmaları, inkunabeller (1500 yılından önce basılmış 

bütün kitaplar), eski harfli Türkçe basma eserler, Latince basma 

eserler (1800 yılı öncesi), özel resim ve gravür içeren kitaplar ve im-

zâlı kitaplar tüm dünyâda kabul edilen nâdir eserlerdir. Ayrıca, özel 

baskı teknikleriyle basılmış eserler, özel cilt özelliklerine sâhip kitap-

lar, sınırlı sayıda baskılar, baskısı tükenmiş yayınlar ve özel koleksi-

yonlar da nâdir eser sayılmaktadır. 

Bu tanımlar ışığında şunu söyleyebiliriz ki; ülkemizde Kültür 

Bakanlığına bağlı müze ve kütüphânelerle birlikte, özel koleksiyon-

lar, arşivler ve üniversiteler bünyesinde toplam 300.000 cildin üze-

rinde kitap bulunmaktadır. Bâzı ciltlerin birkaç eseri ihtivâ ettiği dü-

şünüldüğünde bu sayı 600.000’i bulur. El yazmaları dışındaki matbû 

kitapları da göz önüne aldığımızda nâdir eser sayımız milyonu aş-

maktadır.  

Bahsettiğimiz bu sayı elbette çok büyük bir sorumluluğu da 

berâberinde getirmektedir.  Arşiv, müze ve kütüphânelerde bulu-

nan nâdir eserlerin korunması esâsında pek çok kişinin sorumlulu-

ğudur. Bu kurumlarda çalışan uzmanlar, restoratör/konservatörler, 

müdürler, idârî amirler ve hatta güvenlik ve temizlik personelleri 

yetkileri kapsamında yeterli bilgi ve donanıma sâhip olmakla yü-

kümlüdür. Üst yetki grubu olan müdürlük ve bakanlıklar ise finansal 

destek sağlayarak, geliştirilen proje ve önerilerin hayâta geçirilmesi 

için gerekli kolaylığı tanımak durumundadır. Okuma salonundaki 

personelden temizlik görevlisine, kendisine sorumluluk verilmiş 

herkes nâdir esere yakınlık oranı dâhilinde gerekli hizmet içi eğitime 
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tâbî tutulmalıdır. Hizmet içi eğitim çoğunlukla göz ardı edilen ancak 

personelin doğru müdâhalelerde bulunması için son derece gerekli 

olan bir adımdır. 

Nâdir eserler ve özellikle de el yazmaları, üretimleri sırasında 

kullanılan organik malzemeler (kâğıt, deri, tekstil, yapıştırıcı) dolayı-

sıyla kolayca ve hızlı bozulmaya uğrayabilmektedirler. Ana malzeme 

olan kâğıt ve ciltte kullanılan deri; nem, sıcaklık, ışık ve diğer çevre-

sel faktörlerden etkilenmektedir. El yazmalarının sergilendiği ve de-

polandığı arşiv, kütüphâne, müze gibi kurumlarda alınacak önlemler 

ile bozulma süreçlerini yavaşlatmak mümkündür. “Yâ Kebîkeç” ile 

başlayan kitabı koruma isteği bugün artık bilimsel veriler, yeni yön-

tem ve malzemelerle yapılan bir disiplin hâlini almıştır. 

Nâdir eser barındıran kurumların sağlıklı çevresel şartlara ka-

vuşturulabilmesi için öncelikle var olan nem ve sıcaklık değerlerinin 

tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak periyodik ve sü-

rekliliği olan ölçümler sonucu elde edilecek değerler alınması gere-

ken tedbirleri belirler. Ölçümlerin anlamlı sonuçlar verebilmesi için 

1 yıl boyunca kayıt yapılması en sağlıklısıdır. Mekânın büyüklüğüne 

göre farklı yerlere yerleştirilecek dataloggerlar ile sürekli ölçüm al-

mak ve bunları kaydetmek mümkündür. Genel olarak şu temel de-

ğerler benimsenmelidir; sağlıklı bir depo alanında sıcaklık 20°C’yi, 

bağıl nem ise %50’yi aşmamalıdır. 

Nâdir eserlerin korunması konusunda atılabilecek en önemli 

adımlardan biri de eserlerin mevcut durumlarının tespitidir. Durum 

tespit sonuçları, yapılması planlanan konservasyon-restorasyon iş-

lemleri için yol göstericidir. Bu sebeple her kurum eserleri için tes-

pit formları hazırlamalıdır. Tespit formları her kütüphâne veyâ arşiv 

için ihtiyâca ve kitapların sorunlarına uygun nitelikte hazırlanır. Ge-

nellikle öncelikli olarak öğrenilmek istenen, eserlerin bozulma du-
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rumlarıdır. Bozulma durumlarının tespîti restorasyon ihtiyâcını ve 

genel sorunları bilmemizi sağlar.  

Böcek hasârı, kâğıt malzemeli eserlerde en sık rastlanan bo-

zulma nedenidir. Bir kitapta başlayan hareketlilik hızla bütün bir kü-

tüphâneye yayılabilir. Böcekler çoğu zaman kitaplardaki yapıştırıcıyı 

veya kâğıdı besin olarak kullanırlar. Uygun ortam şartları oluştuğun-

da yumurtadan çıkan larvalar bu besin kaynaklarını kullanarak bü-

yürler. Kurumlarda alınabilecek başlıca önlem, üreme zamânı olan 

bahar aylarında böcek taraması yapmaktır. Böcek tespit edilirse cin-

si tâyin edilmeli ve bu kitaplar ayrılarak karantinaya alınmalıdır. Ha-

va hareketliliğinin olmadığı, tozlu ve nemli alanlar böcekleri cezbe-

der. Binâların dışa bakan pencere ve kapıları, binâ dışındaki borular, 

çatlak ve yarıklar böcek girişini engelleyecek şekilde yalıtılmalıdır. 

Binâ içinde yiyecek, içecek tüketmek, çiçek ve bitki yetiştirmek, 

çöplerin düzenli olarak binâdan uzaklaştırılmaması gibi etkenler de 

böcek oluşumuna sebep olabilir. 

Türkiye gibi deprem riskinin çok yüksek olduğu bir ülkede ön-

lem alınması bir zorunluluktur. Öncelikle binâların depreme karşı 

dayanıklılığı ölçülerek gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılması 

gerekir. İlgili kurumda çalışan tüm personelin katılımını gerektiren 

bir âfet kontrol planı oluşturularak tehlike ânında herkesin görevini 

bilmesi sağlanmalı, rutin olarak tatbîkat yapılmalıdır. Sergideki ünik 

ve tahrip olma olasılığı yüksek eserler için özel koruma önlemleri 

alınmalı, uygun malzemelerle destekleme, yastıklama, sâbitleme 

yapılmalıdır. Depolardaki rafların kenarları yükseltilmiş olmalı, eser-

lerin raflardan düşmeyecek biçimde yerleştirildiğinden emin olun-

malıdır. Dolap ve raflar, birbirlerine, yere ve duvara sâbitlenmiş ol-

malıdır. Deprem sonrası tahrip söz konusu ise; Amerikan Kütüphâ-

neler Birliği, Amerikan Müzeler Birliği, Amerikan Bölgesel ve Yerel 
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Târih Birliği, UNESCO, ICCROM, ICOM gibi uluslararası kuruluşlardan 

ve deprem konusunda deneyimli Japon Müzelerinden bilgi yardımı 

alınabilir. 

Yangın ise kütüphâne malzemesinin yok olmasına neden ola-

bilecek en ciddî tehlikelerden biridir. Kirlilik, olumsuz iklim koşulları, 

böcekler, hırsızlık, vandalizm ve hatta su baskını gibi tehditler bile 

eserlerin tamâmen yok olmasına neden olmazlar. Ancak kontrolsüz 

ateş birkaç dakîka içinde bir deponun, birkaç saat içinde ise bir bi-

nânın mevcut belgelerini tamâmen ve geri dönüşümsüz tahrip ede-

bilir. Yangını başlamadan algılamak ve tanımlamak, alarmın hareke-

te geçmesi ve müdâhalenin gerçekleşmesi için bir sistemin oluştu-

rulması gerekmektedir. Bunun için ihtiyâca yönelik çeşitli sistemler-

den en uygun olanı tercih edilir.  

Suyun zararlarından korunmak kâğıt malzemeler için temel 

bir sorundur. Sızıntı yapan bir boru gibi küçük bir su kazâsı bile ko-

leksiyon için büyük tesîri olan ve geri dönüşümü zor bir etkiye 

sebep olabilir. Binâlarda drenaj, su yalıtımı, su borularının, çatı ve 

zemin katlar gibi su sızıntısı olabilecek alanların kontrolü yapılmalı 

ve sürekli izlenmelidir. 

Elbette, nâdir eserlerin korunması sadece bu önlemlerle sağ-

lanamaz. Hava kirliliği, sergi ve depoda kullanılan dolap-raf gibi mo-

bilyaların, vitri içinde kullanılan malzemelerin uygunsuzluğu, aydın-

latma sorunları, güvenlik tedbirlerinin yetersizliği, kurum içi perso-

nelin esere yanlış müdâhaleleri, okuyucuya eser çıkarma ya da diji-

talleştirme sırasında yaşanabilen hasar gibi pek çok farklı soruna 

karşı da tedbir alınmalıdır. 

Arşiv, müze ve kütüphânelerdeki nâdir eserler, ülkemizin 

hem târihî ve sanatsal hem de belge değerleri bakımından önemli 

hazîneleridir. Bu eserleri bünyelerinde barındıran kurumların ilgili 
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profesyonellerden yardım alarak gerekli tedbirleri alması gerekir. 

Nâdir eserlere sâhip müze, kütüphâne veya arşivlerin bir koruma-

onarım laboratuvarı oluşturmak ve lisans mezunu konservatörleri 

kadrolarına kazandırmak öncelikli hedefleri olmalıdır. Güvenlik, 

yangın, iklimlendirme gibi konularda alınacak tedbirler genellikle 

yüksek mâliyetlidir ancak eserlerin değeri göz önüne alındığında 

mâli kaynakların bu alanlara yönlendirilmesinin gerekliliği anlaşıl-

maktadır. Basit tedbirlerden başlayarak finansal kaynakların yeterli 

olduğu ölçüde önlemleri arttırmak her kurumun görevidir ve eserle-

rin sağlıklı biçimde varlıklarını sürdürebilmeleri için gereklidir. 

Son söz olarak şunu söyleyebiliriz ki; nâdir eserlerin korun-

ması çok yönlü bir bakış açısı, güncellenen bilgi, uygulama deneyimi 

ve disiplinler arası işbirliği gerektiren oldukça kapsamlı bir konudur. 

Sanatsal değerleri dışında belge niteliği de taşıyan bu eserler kültü-

rümüzün yapıtaşlarıdır. Korumaya yönelik yapılacak olan her çalış-

mada mâliyetten önce bu yerine konamaz değerler göz önüne alın-

malı, eserlerin varlıklarını sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için kon-

servasyon biliminin tüm gelişmelerinden faydalanılmalıdır.  
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Bâzı Yönleriyle  

Osmanlı Devlet Adamlarından 

İbrâhim Edhem Paşa (1818-1893) 
 

 

Dr. Sâlih Erol 

 

“Bunlar (Kölelikten gelme Osmanlı devlet adamlarını 

kastederek) İslâm eline düşünce ta‘lim edildi; terbiye olundu. Bâzısı 

paşa, hattâ kimisi sadrâzam dahi oldu. Şarkın âdât ve ahlâkını bilmeyen 

Avrupalılar, İstanbul’daki köle ve câriyeleri Amerika esirleri gibi 

zannederler!” 

Ali Suâvi, Hürriyet, No: 28, (04.01.1869)  

 

Bir insanın hayâtı çerçevesinde târihi incelemeye girişmek 

popüler târih için değil ama akademik târihçiliğin en zor konularının 

başında gelmektedir. Çünkü kendisi de bir insan olarak târihçi için 

objektif olarak bir başka insanı ele almak son derece güçtür. Yine de 

biz bu güçlüğün farkında olarak XIX. yüzyıl Osmanlı devlet adamla-

rından İbrâhim Edhem Paşa’nın hayâtını bir doktora tezi çerçevesin-

de ele almaya çalıştık.  

Bu makālemizde Edhem Paşa’nın hayâtından bir kesitin özeti-

ni vermeye çalışacağız1.  

Edhem Paşa’nın askerî ve siyâsî sâhalarda sivrilmemiş bir kişi 

olduğunu bilerek böyle bir araştırmaya girişmemizin altında yatan 

                                                 
1 (Daha Fazla Bilgi İçin Bakınız: Sâlih Erol, XIX. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamlarından 
İbrâhim Edhem Paşa, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir). 
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sebeplerden birisi de herhalde klasik akademik târihçiliğimize bir 

bakıma mesaj vermekti. Hayâtın siyâsî ve askerî sâhalardan ibâret 

olmadığını; bu özelliklerle ön plana çıkmamış birinin yaşamının da-

hi detaylı incelenmeye değer olduğunu ispatlamaya çalışırken, ola-

bildiğince tarafsız olamaya gayret ettik. 

Peki, kimdir Edhem Paşa ve hangi yönleriyle öne çıkmıştır? O-

nu farklı kılan hususlar nelerdir? … Sorularına popüler bir şahıs üze-

rinden ilk cevabımızı şöyle verirsek, belki yazının devamının ortala-

ma bir okuyucu tarafından sonuna dek okunması sağlanabilir: 

Edhem Paşa, ünlü ressam, arkeolog ve müzeci, bir dönemin 

rekor fiyata (beş milyon TL gibi) alıcı bulan “Kaplumbağalı Adam” 

(ya da yaygın adlandırmayla “Kaplumbağa Terbiyecisi”) tablosunun 

çizeri Osman Hamdi Bey’in babasıdır. 

“Tanımadığımız Meşhurlar” yazı dizisinin (2009 yılında Ötü-

ken Yayınları tarafından da kitaplaştırıldı) sâhibi Hikmet Feridun 

şöyle der:  

“Osman Hamdi’nin babası Edhem Paşa’nın hayâtı bir roman 

ya da filme konu olabilecek kadar ilginçtir”.  

Edhem Paşa’yı ilginç kılan hayat hikâyesinin satır başları şöyle 

verilebilir: 

Son dönem Osmanlı târihinde etnik kökeni ve kimliği üzerine 

en fazla spekülasyon üretilmiş kişi herhalde Edhem Paşa’dır. Paşa 

âilesinin günümüzdeki temsilcilerinden sayılan târihçi Prof. Edhem 

Eldem’in, bu konudaki bütün tartışmaları içermenin yanı sıra, ayrıca 

kendi şahsi yorumlarıyla da zenginleştirdiği “Edhem Paşa Rum muy-

du?” başlıklı makālesini tavsiye edebiliriz. Önce Arşiv Dünyası ve ar-

dından Toplumsal Târih Dergisi’nde yayımlanan bu makālede Ed-
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hem Paşa’nın kökeni konusunun nasıl bir karmaşa olduğu gözler 

önüne serilmiştir. 

Okuyucuyu bu tartışmalara boğmamak adına detaylarına gir-

memekle berâber doğruya en yakın saptama olarak şunu söyleyebi-

liriz ki, Edhem Paşa aslen Sakız Adası’ndandır, tahminen 1818 yılın-

da doğmuştur. Üç – dört yaşlarındayken, Sakız’da patlak veren Rum 

İsyânı sonucunda âilesini kaybetmiştir. Bu yüksek ihtimalli cümleler-

den sonra artık kesin saptamalarla devam edecek olursak ilk etapta 

şunları söylenebilir: 

Kimsesiz bir çocuk olan Edhem köle / evlatlık olarak Hüsrev 

Paşa Konağı’nda büyümüştür. Hüsrev Paşa, XIX. yüzyıl başlarında İs-

tanbul’un en nüfuzlu devlet adamlarından olmakla kalmayıp, aynı 

zamanda yetiştirdiği onlarca kölesiyle de dikkat çekmektedir. 

1830 yılının sonlarında Edhem ve onun gibi Hüsrev Paşa’nın 

yetiştirmeleri olan üç diğer çocuğa bambaşka bir pencere açılmıştır 

ki, bu da Paris’e öğrenim amacıyla gönderilmeleridir. Paris’e gön-

derilen bu ilk müslüman talebelerine özel hazırlık okulunda ilk eği-

timlerini veren  Jean François Barbet, yaptığı işin kendisi, ülkesi ve 

Osmanlı açısından ne kadar önemli olduğunun farkında birisi olarak 

düşüncelerini şöyle belirtmiştir : 

“Paris’te eğitilen genç Türkler belki bir gün Bâbıâlî’nin kurul-

larında yerlerini aldıklarında, eğitimlerinin ilk dönemlerini hatırlaya-

cak ve dolayısıyla düşüncelerinde Fransa’nın lehinde bir hava olu-

şacaktır”.  

Bu dört çocuk İstanbul’dan Avrupa’ya gönderilen ilk Osmanlı 

talebeleri sayılabilir. Onları kendi imkânlarıyla Avrupa’ya gönderen 

Hüsrev Paşa’nın da olaya yüklediği târihî anlam ilginçtir. Paris’e 
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gönderdiği ilk mektuplarından birinde evlatlarına şöyle hitap et-

mektedir Paşa: 

“Evlatlarım, zannedersem benden haber almaktan ve tav-

siyelerime kulak vermekten memnun olursunuz. Fransa’da eğitim 

görmeniz için sizleri gözlerimin önünde yetiştirdiğim bütün genç-

lerin arasından seçtiğimde, müslüman gençliğinin eğitiminin bütün 

umutlarını sizlere emânet etmiş oldum. Devlet büyüklerimiz size 

bakarak benim örneğimi tâkip edip etmeyeceklerine ve çocuklarının 

geleceğini Avrupa’nın ilmine emânet edip etmeyeceklerine karar 

vereceklerdir. Sizler, birer model olacaksınız. Bu zor ama şerefli bir 

görevdir. Sizler, Avrupa’nın teknik ve sanatının bir parçası olmaya 

karar vermiş olan bir milletin evlatlarısınız. Onlara (Avrupa’ya) mil-

letimizin ne kadar zeki, yetenekli olduğunu göstererek hakkımızdaki 

ön yargılarını kırmalısınız”.  

Bu küçük grubun bir ferdi olarak Edhem yaklaşık dört yıllık bir 

hazırlık eğitiminin ardında Paris’in o dönemki en fazla talep gören 

Mâdencilik Okulu’nun sınavlarını kazanmış ve orada da yaklaşık 

dört yıllık sıkı bir eğitimin ardından mühendis olarak mezun ol-

muştur.  

Mezûniyetinin hemen sonrasında Avrupa mâden bölgelerin-

de kapsamlı bir sâha araştırması da yapan genç Mühendis Edhem 

Bey, 1839 yılı sonlarında İstanbul’a dönmüştür.   

Parlak bir eğitimin ardından yurda dönen Edhem’in derhal 

kamu görevine alınması kaçınılmazdı. Nitekim dönemin seraskeri 

Halil Rıfat Paşa, Paris’ten ilim tahsîlinden dönmüş olan Edhem Efen-

di’ye Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî’de görev verilmesini talep etmiştir. Seras-

ker Paşa, Edhem Efendi gibi mâdencilik, kimyâ bilgisi ve diğer pratik 

teknik bilgileri öğrenmiş bir kimsenin işsiz bir biçimde açıkta 

kalmasının doğru olmadığına dikkat çekmiştir. Yazının devamında, 
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Edhem’in özellikle top dökümünde lâzım olan bakırın temizlenmesi 

işinde orduya yararlı olabileceğinin üzerinde durulmuştur.  

Böylece Edhem, ilk resmî vazîfesi olarak Dâr-ı Şûrâ-yı Aske-

rî’de çalışmaya başladı. 1840 ve 1841 yıllarını İstanbul’da bu görev-

de geçiren Edhem Bey, hasretini çektiği ilk âilesine de bu dönemde 

kavuşmuş ve 1841 yılında evlenmiştir. Kölelikten gelme eğitimli bir 

genç olarak, erken çocukluktan sonra ilk kez, kendi âile yuvasını 

kurmuştur. 1842 yılında ilk çocuğu Osman Hamdi’yi kucağına alan 

Edhem Bey, hayâtı boyunca tek eşli medenî bir hâli benimsemiş ve 

birçok bakımdan örnek bir âile reisi olmuştur.  

Edhem Bey’in, Osmanlı mâdenlerinin bulunduğu sâhalarda 

görevlendirilmesi 1842 yılına rastlamaktadır. İstanbul’un yanı ba-

şındaki Sarıyer Bakır Mâdenleri’nde altı ay çalıştıktan sonra Amasya 

Gümüşhacıköy’deki mâden bölgesine gönderilmiştir. Mâdencilik 

tekniğinde (Fenn-i maâdin) mâlûmat sâhibi ve bundan evvel Sarıyer 

Mâdenleri’nde güzel hizmetlerde bulunmuş; devlet sâyesinde o ka-

dar vakit Avrupa’da tahsil görmüş olan böyle birinin atanması aslın-

da son derece doğal, isâbetli bir karar gibi gözükmektedir.  

Edhem Bey, 1842’den 1845 yılına kadar Gümüşhacıköy mâ-

denlerinin hem müdürü hem de başmühendisi olarak görev yaptı. 

Bu görev, onun mâdencilikteki en uzun süreli görevidir. Osmanlı 

mâdencilik işletmesinin bütün yapısal bozukluklarına rağmen, Ed-

hem Bey, işletilmesinden sorumlu olduğu Gümüşhacıköy mâden-

lerine canlılık getirmeye çalıştı. Bu başarıları netîcesinde Osmanlı 

memleketinin en büyük mâdeni olan Keban-Ergani Mâdenlerine 

tâyin edildi ve 1845 – 1846 yıllarını burada geçirdi.  

Dört yıllık meslekî bir mesâînin ardından 1846’da İstanbul’a 

çağrılan Edhem Bey, burada Erkân-ı Harbiye Zâbitliği’ne tâyin edil-

miştir. Bu tâyinin daha birinci yılı dolmadan Edhem Bey,  Sultan Ab-
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dülmecid tarafından fark edilmiş ve saraya askerî - teknik danışman 

olarak alınmıştır. Bu danışmanlığı esnâsında sırasıyla mirlivâ ve ferik 

rütbelerini alan Edhem Bey, paşalığa yükselmiştir. 

Fransız lisânını öğrenme konusundaki kararlılığını açıkça orta-

ya koyan Sultan Abdülmecid’in bu konuda en uzun süre istifâde et-

tiği kişi Edhem Paşa’dır. Mâbeyn-i Hümâyun’da geçen sekiz yıllık 

hizmeti süresince Edhem Paşa, başta pâdişah olmak üzere sarayda-

ki bütün şehzâdelerin Fransızca eğitiminden sorumlu bir tür baş ho-

calık vazîfesini îfâ etti. Edhem Paşa, 1851’de açılan bir tür “Osmanlı 

İlimler Akademisi” hüviyetindeki Encümen-i Dâniş’in dâhilî üyelerin-

den birisidir. Târih ve jeoloji üzerine yoğunlaşmasında ve ileride bu 

konularda kitap (Endülüs Târihi) ve makāleler (Medhâl-i İlm-i 

Jeoloji) yayımlamasının temeli bu devreye dayanmaktadır.  

1853’te başlayan ve üç yıl süren Kırım Harbi sırasında Edhem 

Paşa, Pâdişâhın özel temsilcisi sıfatıyla bâzı görevler îfâ etmiştir: Bu 

görevler çerçevesinde Sırpların Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sür-

dürmek maksadıyla 1854’te Belgrad’a gönderilmiştir. Aynı yıl kuru-

lan Meclis-i Âlî-i Tanzîmât’ın kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Bu 

meclis, Tanzîmât’ın en önemli hukūkî reformlarının başında gelmek-

tedir. 

Edhem Paşa, 1856 yılında saraydaki görevinden alınmıştır. 

Ancak bu durum onun düşüşü anlamına gelmeyip, tersine daha da 

yükselmesine yol açmıştır.  Sultan Abdülmecid, bu sâdık ve genç a-

damına o yıl vezâret rütbesi vermiştir. Ardından Edhem Paşa, ilk bü-

yük siyâsî görevi sayılan Hâriciye Nâzırlığı’na tâyin edilmiştir. Mus-

tafa Reşid Paşa’nın sadâretinde ve biraz da onun gölgesinde 1856 

yılı sonlarında başlayan bu görev yaklaşık altı ay sürmüştür. Edhem 

Paşa, Hâriciye’de insiyatifi eline almaya girişince Sadrâzam M. Reşid 

Paşa’nın isteğiyle azledilmiştir. Onun yerine getirilen kişi ise Reşid 
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Paşa’nın yirmili yaşlardaki genç ve tecrübesiz oğlu Dâmat Ali Gālib 

Paşa’dır.  

Edhem Paşa, Meclis-i Âli-i Tanzîmat âzâlığına dönmüş; bu sü-

reçte 1858’de bir kez daha Belgrad’a olağanüstü memûriyetle gön-

derilmiştir. Sultan Abdülmecid’in son yıllarında, 1859’da, Edhem 

Paşa Ticâret Nâzırı olarak atanmıştır. Bu görevini Sultan’ın 1861’ 

deki vefâtına kadar sürdürmüştür. 1859-1872 yılları arasında aralık-

larla dört kez getirildiği ticâret nâzırlıklarında Ticâret Kānûnu Zeyli, 

İstinaf Mahkemeleri’nin kurulması, Kāime’nin piyasadan toplatıl-

ması gibi icrâatlarda başı çekmiştir. Edhem Paşa, ayrıca 1863’te ku-

rulan Bank-ı Şâhâne-i Osmânî’de (Osmanlı Bankası) devlet adına nâ-

zırlık da yapmıştır. 

1860’lardan îtibâren bilhassa Türkçe basın – yayın faâliyetle-

riyle bir canlanma evresine giren düşünce dünyâmızda Edhem Paşa’ 

nın da önemli rolü vardır. Osmanlı’da ilk sivil ilim akademilerinden 

biri sayılan müslüman aydın kesimin bir oluşumu olarak dikkat çe-

ken Cemiyet-i İlmiye-i Osmâniye’nin kuruluşunda bulunmuştur. Ed-

hem Paşa, hem cemiyetin yayın organına makāleleri ile katkı sağla-

mak; hem de bulunduğu üst düzey resmî konumundan yola çıkarak 

cemiyetin faâliyetlerine devlet desteğini sağlamak bakımından kat-

kılar sunmuştur. Bilhassa maârif nâzırı olarak görev yaptığı dönem-

de cemiyetin faâliyetlerine her türlü desteği vermiştir. 

Ayrıca maârif nâzırlığında oldukça mühim bir icrâat olarak ay-

rıca Telif ve Tercüme Heyeti’nin nâzırlık çatısı altında kurulmasını 

sağlamıştır. Heyetin aslî görevi, maârife katkı sağlamak bakımından 

faydalı görülen yabancı dillerdeki bilimsel eserleri Türkçeye çevir-

mekti. Bu yolla Osmanlı ülkesindeki eğitim-öğretim çağdaşlaştırıl-

ması ve bilimin geliştirilmesi amaçlanmaktaydı. Bunun dışında Os-

manlı Devleti’nde modern bir üniversitenin kurulması için Tanzîmat  
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Avrupa’ya tahsil için gönderilen ilk talebe-i Osmânîye (İkdam, 

Nu:6154, 10 Nisan 1914) 

 

 



DR. SÂLİH EROL BÂZI YÖNLERİYLE OSMANLI DEVLET ADAMLARINDAN İBRÂHİM EDHEM PAŞA 

 54 KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI, sayı 190, yıl 48/2 Nisan 2019 

 

 

Dönemi boyunca yapılan faâliyetlerde en çok emek sarfeden devlet 

adamlarının başında Edhem Paşa gelmektedir. 

Bir bakan ve bürokrat olarak yaptığı işlerin düzgün olmasına 

aşırı dikkat gösteren ve eğitim gördüğü Batı’nın iş ahlâkı ve disiplini-

ni kazanmış Edhem Paşa’nın 1860’ların ortalarında yaptırdığı Devlet 

Matbaası binâsı, örnek gösterilecek bir binâdır. Bu modern binânın 

yapılmasından yıllar sonra Necip Asım’ın aktardığı şu anekdot mânî-

dârdır:  

“Şimdiki Matbaa-i Âmîre binâsı sadr-ı esbak Edhem Paşa’nın 

mârifetidir. Zelzeleyi (1894 İstanbul depremi) müteâkıb bir gün Ah-

met Midhat Efendi ile matbaada bulunduğum sırada bana: Korkma 

Necip! Bu Edhem Paşa binâsıdır; çalınmadan çırpılmadan sağlam 

yapılmıştır demişti. Hakîkaten de İstanbul’da birçok binâlar yıkılır-

ken, o sapasağlam ayakta durmuştur”. 

Edhem Paşa’nın Osmanlı modernleşmesine en fazla katkı 

sunduğu alanların başında Nâfıa, bugünkü ifâdeyle îmar ve iskân 

gelmektedir. Müstakil merkezî bir birim olarak 1863 yılından Os-

manlı Devleti’nin yıkılmasına kadar kurumsal varlığını sürdüren Nâ-

fıa Nâzırlığında nâzır olarak göreve getirilen ilk kişi İbrâhim Edhem 

Paşa’dır. Edhem Paşa Nâfıa nâzırlığında en fazla görev yapmış olan-

ların başında gelmektedir. 1863 -1875 târihleri arasında toplamda 

altı defa Nâfia Nâzırlığına getirilmiştir. Nâzırlık görevinin dışında o 

ayrıca 1868 -1876 târihleri arasında üç kez de Şûrâ-yı Devlet çatısı 

altında Nâfıa Dâiresi başkanlığı yapmıştır.  

Nâfıa Nâzırı Edhem Paşa, bir yandan Rumeli Demiryolları’nı 

yapan yabancı firmanın aşırı yolsuzluklarının önüne geçmeye çalışır-

ken, bir yandan da ilk ve tek yerli – devletçi demiryolu inşaatını ger-
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çekleştirmeye çalışmıştır. İlkinde başarılı olmak Edhem Paşa’yı faz-

lasıyla aşan bir durum olduğu için bir sonuç elde ettiği söylenemez. 

Ancak ikincisinde Haydarpaşa – İzmit Demiryolu ortaya çıkmıştır. 

Doksan kilometrelik bu hat Osmanlı Devleti’nin yaptığı ilk ve tek 

yerli demiryolu inşaatı olarak târihe geçmiştir ve bu minik başarıda 

en fazla hizmeti görülen kişi Nâfıa Nâzırı Edhem Paşa gelmektedir. 

Nâfıa Nâzırı Edhem Paşa, İstanbul’un çağdaş bir yapılanma 

çerçevesinde şehirleşmesi için de gayretler sarf etmiştir. O, kaleme 

aldığı bir raporda İstanbul’u şöyle târif ediyordu: 

“İstanbul Şehri sahîhan(açıkça) dünyada yegâne olarak hüsni-

yât-ı tabî‘iyesine(doğal güzelliğine) biraz da tezyînât-ı senâ‘iye(çağın 

gerektirdiği şehircilik düzenlemeleri) ilâve olunursa Avrupa’da meş-

hur olan en güzel şehirlerin en güzeli olacağından şüphe yoğ iken, 

doğrusu şu matlûbâ muvâfık ve lâyık bir halde değildir”.  

18 Eylül 1865 târihinde başlayan ve sâdece üç gün içinde Tâ-

rihî Yarımada’nın büyük bir bölümünü yok eden Hocapaşa Yangını 

sırasında Edhem Paşa, Nâfıa nâzırı olarak görev yapmakta idi. Yan-

gın sonrasında İstanbul’un modern bir şehir olarak yeniden inşâ e-

dilmesi gibi zor bir vazîfeyi yerine getirmesi gereken devlet adamla-

rının başında gelmekteydi. Edhem Paşa, çağdaş şehir yapılaşması 

uğrunda verdiği mücâdelesinde bilhassa son Nâfıa nâzırlığı döne-

minde kesin yasal düzenlemeler çıkartmaya muvaffak olabilmiştir. 

İstanbul şehir merkezinde ahşap yapılar inşâsına yönelik kesin ya-

saklama 1875 yılında yayımlanan İstanbul ve Bilâd-ı Selâse’de Ya-

pılacak Ebniye Nizamnâmesi ile getirilmiştir. 

Şehiriçi ulaşımın modernleştirilmesi, rahatlaması konusunda 

bir dizi tedbirlerin alındığı bu dönemlerde Edhem Paşa’nın, İstan-

bul’un ticârî kalbi durumundaki bu bölgeye yaptığı en önemli hiz-

met ise, günümüze kadar gelen ve dünyânın ilk metrolarından biri 
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sayılan Tünel’in inşâsıdır. Tünel Şirket’inin 121 maddeden oluşan 

dâhilî nizamnâmesinin altında Rûmî 21 Mart 1288 târihiyle (2 Nisan 

1872) şirketin sâhibi Fransız mühendis Eugene Henri  Gavand ile Ti-

câret ve Nâfıa Nâzırı Edhem Paşa’nın imzâsı bulunmaktadır.  Kararlı 

politikalar sâyesinde sonuçta hedefe ulaşılmış ve İstanbul, ilk met-

rosuna kavuşmuştur. Tünel’in 17 Ocak 1875’teki açılış töreninde 

devleti temsilen katılanların başında Nâfıa Nâzırı Edhem Paşa gel-

mekteydi.  

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın ikinci yarısına damga vuran ve 

büyük çoğunluğu Avrupa menşeli ve merkezli olan uluslararası ser-

gilerin neredeyse tümüne katılmakla aslında modern dünyâda ken-

disinin de bir yerinin olduğunu kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu ser-

giler arasında Osmanlı’nın en iyi hazırlandığı serginin başında 1873 

Viyana Sergisi’nin gelmesi büyük oranda Edhem Paşa ve çocukla-

rının eseridir. Edhem Paşa, bu sergi için ayrıca iki prestij kitap da ha-

zırlatmıştır ki, bunun daha önce benzer başka bir örneği yoktur. Bu 

iki kitaptan birisi Usûl-i Mîmârî-i Osmânî; diğeri ise Elbise-i Os-

mânîye’dir.  

Edhem Paşa’nın hayâtının son on beş yılına âit görevlerin ne-

redeyse tamamı üst düzey siyâsî görevlerdir. Bu yazının kapsamını 

fazlasıyla aşacağından dolayı bu görevlerin hiç birinin detayına bu-

rada girilmeyecektir. Sâdece ana başlıklarıyla sıralayacak olursak, 

1876-1893 aralığında Edhem Paşa Berlin Sefirliği, Şûrâ-yı Devlet Re-

isliği, Sadrâzamlık (1877 yılı), Viyana Sefirliği ve Dâhiliye Nâzırlığı 

yapmıştır. Bu görevler Osmanlı Devleti’nin karmaşık bir döneminin 

çalkantılarıyla geçmiştir.  

Her şeye rağmen Edhem Paşa, Sultan II. Abdülhamid’in en 

fazla güvendiği ve saygı gösterdiği devlet adamıdır. Dürüstlüğü, ça-

lışkanlığı ve sadâkati ile dikkat çeken Edhem Paşa’nın aynı zamanda 
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son devir Osmanlı siyâsetinin gerektirdiği olağanüstü sabırlı, alttan 

alan politik manevralara sâhip olmadığı da bilinmektedir. Asabî bir 

mizâca sâhip olduğu da sık sık dile getirilmiştir. 

Son olarak, Edhem Paşa’nın önemli bir özelliği de Osmanlı’ 

dan Cumhûriyet’e uzanan aydın bir âile mîrâsı bırakmasıdır. Edhem 

Paşa’nın oğullarından Osman Hamdi Bey (1842-1910), en fazla bili-

nen kişi olsa da diğer iki kardeşi de son derece kıymetli ilim adamla-

rımızdandır. Bunlardan biri İsmâil Gālib Bey (1847 – 1895) Nümiz-

matik alanında öncü şahsiyetlerdendir. Ayrıca kendisi Yeni Mikyas-

lara Dâir Risâle adındaki eseriyle Avrupa’daki ölçü ve tartı âletleri-

nin daha 1870 başlarında tanınmasına ve kullanılmasına öncülük et-

miştir.   

Edhem Paşa’nın en küçük oğlu Halil Edhem Bey (1861 – 

1938) kimyâ, jeoloji alanında dünya çapında bir eğitim görmüş ve 

Avrupa’da doktora seviyesinde eğitim yapmıştır. Çeşitli sâhalarda 

çok sayıda eser kaleme alan Halil Edhem, bilhassa müzeciliğimizin 

gelişmesinde en önemli pay sâhiplerinden birisi olarak dikkat çek-

mektedir. 

Sonuç olarak, Edhem Paşa’nın hayat hikâyesi trajik bir ço-

cukluk devresinde kölelikle başlamasına rağmen Osmanlı toplu-

munda orta ve hattâ üst tabakadan birçok âile çocuklarının dahi 

kavuşamadığı imkânlar ve yükselişlerle devam etmiş bir hikâyedir. 

Nâmık Kemal’in “Tânesi ellişer kuruştan satılan Sakızlı kölelerden 

birisi” diye küçümsediği Edhem Paşa, sadrâzamlığa kadar yükselmiş 

ve ardında eserler bırakmış bir devlet adamıdır.  
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Musavver Medeniyet’in Kapak Resmi (Mart 1877): Sadrâzam 

Edhem Paşa  
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“Asrî Koca” Şiiri Ekseninde 

1870’lerden 1920’lere Erkekler 
 

Dr. Derya Kılıçkaya 

                                           

Giriş 

Asıl görevleri insanları eğlendirmek gibi gözükse de aslında 

mizah gazeteleri, hiciv yönleri sâyesinde eğlendirirken düşündüren 

de yayınlardır. İşte bu yayınlardan sâdece bir tânesi olan Akbaba, 

“1922-1977 yılları arasında bâzen haftada bir bâzen de iki kez ol-

mak üzere elli yıldan fazla bir süre yayımlanan, mizâhî yönünün yanı 

sıra edebiyat târihi açısından da son derece önemli dergilerden” bi-

ridir. (Tonga 2008: 665) “Yayımlandığı dönemde ses getiren bir 

mecmua olan Akbaba, toplumun hemen her kesiminden geniş bir 

okuyucu kitlesiyle buluşmuştur. Bütün yayın dönemlerinde Akba-

ba’nın baskı sayısının, diğer mizah mecmuaları ile kıyaslandığında 

çok daha fazla olduğu görülür.” (Tonga 2008:676) Akbaba‘nın 26 

Şubat 1923 târihli yirmi dördüncü nüshasında, “Deve Kuşu” imzâ-

sıyla karşımıza çıkan “Asrî Koca” şiirinde anlatılan erkek tipi, bize 

1870’lerin İstanbul’unda yaşayan erkekleri hatırlatır. “Şık” şeklinde 

tâbir edilen bu kişiler ve onların yaşadığı alafranga hayat, sıradan 

insanların dikkatini çektiği gibi gazetecilerin de dikkatini çekmekte-

dir.  “Asrî”, bilindiği gibi Arapça bir kelimedir ve çağdaş anlamına 

gelir.  “Deve Kuşu” müstear adını kullanan şâirin gerçekte kim oldu-

ğu tespit edilememiştir. (Çakar 2009: 11) 1870’li yıllarda yayımla-

nan mizah gazeteleri, şık giyimli ancak kendi kültüründen bir hayli 

uzakta yaşayan erkekleri alay konusu etmişlerdir. Onların gülünç 

hallerini anlatan pek çok metinle karşılaşmak mümkündür. Aynı 
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şekilde, 1920’lerin şık; fakat yabancılaşmış erkekleri de o dönemin 

mizah gazetelerinden biri olan Akbaba tarafından ele alınmıştır. 

Akbaba, yayımlandığı dönemde neşrettiği metin ve şiirlerle, 

1920’lerdeki kadınlık ve erkeklik hallerini gözler önüne sermiş olur. 

Kadınların erkekleşmesi ve erkeklerin kadınlaşması üzerine yazılar 

yayımlanır. 1930’lu yıllara gelindiğinde ise bahsedilen ve şaşırılan 

bu haller, artık olağanlaşmıştır. Akbaba’nın 10 Nisan 1933 târihli ye-

dinci nüshasında, kadınların erkekleşmesini anlatan bir karikatür ile 

karşılaşırız. Altında şu diyalog yer alır: Zevce-Bu sene kadınlar da er-

kek elbisesi giyeceklermiş, ne dersin? Zevç- İnşallah karıcığım. Mo-

dası geçenleri bana verirsin de sâyende kat kat esvaplarım olur! 

(Tokalak 2012: 94) 
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Bu makālede, Deve Kuşu imzâlı “Asrî Koca” şiirinden hareket-

le, ilk dönem mizah gazetelerinde anlatılan erkeklerle, 1920’lerin 

erkekleri arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. Ancak karşılaştırma 

yaparken özellikle, ilk dönem mizah gazeteleri arasında yer alan Le-

tâif-i Âsâr, Hâyâl, İbretnümâ-yı Âlem ve Şafak gazetelerinin 1871 ve 

1874 târihli nüshalarına eğileceğiz. Böylece, 1870’lerden 1920’lere 

nelerin değiştiğini veya değişmediğini göz önüne sermiş olacağız. 

İlk Dönem Mizah Gazetelerinden ve “Asrî Koca” Şiirinden 

Hareketle İki Dönemin Karşılaştırması 

“Asrî Koca” şiiri, 1920’lerde yaşayan bir hanımın ağzından ya-

zılmıştır. Hanım, şiirde nasıl bir koca istediğini anlatmaktadır. İstedi-

ği eşin özellikleri, bütün şiire yayılmış durumdadır. Aslında, şiirde o 

dönemin asrî beylerinin nitelikleri verilmiştir; yâni hanım kendisine 

asrî bir koca aramaktadır. Şiirin ilk iki mısrâında ne istediğini alenen 

ortaya koyar: 

Benim müstakbel zevcim gāyetle şık olmalı; 

Yüzümü görür görmez bana âşık olmalı. (Deve Kuşu 1923: 3) 

Görüldüğü gibi, bekâr hanım müstakbel kocasının nasıl olma-

sı gerektiğini anlatırken, onun ahlâkından ve huyundan değil de dış 

görünüşünden bahseder. Öncelikli olan dış görünüştür, evleneceği 

kişinin muhakkak şık olması gerekmektedir. Şiirdeki hanım, müstak-

bel kocasının fiziksel özelliklerinin nasıl olması gerektiğine dâir bilgi-

leri vermeye devam eder. Evleneceği kişinin bıyıkları tıraşlı olmalı-

dır. Bu noktada, 1870’lerden 1920’lere gelene kadar, erkeklerin bı-

yık modasının değişmiş olduğunu görüyoruz; çünkü ilk dönem mi-

zah gazetelerinde târifi yapılan şık beylerin bıyıkları tıraşlı değildir. 

Aksine, sivri ve kozmetik yağı ile yağlanmıştır: “Eğer var ise bıyıklar 

(kozmetik) yağı ile yağlanıp gāyet sivri ve sakalı dahi önüne taranıp 
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ördek kuyruğu gibi kuyruk olacaktır.” (Letâif-i Âsâr 1871: 2) Hanım, 

şiirde bıyıkla ilgili dileğini söyledikten sonra, müstakbel kocasının 

yaşı hakkında da yorum yapar. Ona göre, önemli olan erkeğin şık 

olmasıdır, orta yaşlı olmasının kendince bir mahzûru yoktur; yâni 

hanım 1870’lerin sivilize diye adlandırılan orta yaşlı şıklarına ben-

zeyen bir erkeğe de razıdır. 

Boyu tam, göğsü geniş, bıyıkları tıraşlı;  

Bence mahzûru yoktur olsa da orta yaşlı (Deve Kuşu 1923: 3) 

Şiirdeki hanımın istediği orta yaşlı şık tipinin tam karşılığı sivi-

lizedir. Onlar hakkında ilk dönem mizah gazetelerinde şu bilgiler yer 

alır:  

“ŞIK BAŞKA SİVİLİZE BAŞKA 

Erbâb-ı mütâlaanın ekserisi şıkla sivilizeyi birbirine halt edi-

yorlar. Bu ise yanlıştır. Şık başka sivilize başka. Halkın efkârınca si-

vilize şıktan iyidir. Şık kavlince şıklardan iyi hiç kimse yoktur. Kara-

göz’e sorulursa al şıkı vur sivilizeye ikisinden bir adam çıkarana aşk 

olsun. Şık nâziktir, zariftir, hafiftir. Sivilize kişizâdedir, kibardır, mâ-

lûmat sâhibidir. Şık gözlüklüdür, elvanlıdır. Saçları alafrangadır. Pan-

tolonu dardır. Sakalı tıraşlıdır Sivilize sakallıdır. Sakalı düz kesilmiş-

tir. Saçları alafranga ise de bağsızdır. Pantolonu geniştir. Setresi ala-

frangadır. Şık Fransızca söyler. Sivilize Fransızca bilir. İngilizce bilen 

adam ne şık olabilir ne sivilize. Şık dâimâ Beyoğlu’nda gezer. Sivili-

zenin ise hareminin masârif defterlerini Beyoğlu tuhafçıları ayağa 

getirir. Şık Türkçe bilmese de olabilir. Lâkin sivilize hem Türkçe bil-

meli hem Fransızca. (…) ” (Hayâl 1874: 1-2) 

Yukarıdaki metne göre, insanların pek çoğu şık ile sivilizeyi 

birbirine karıştırmaktadırlar. Ancak, bu iki tipi ayırt edememek bü-

yük bir yanlıştır. Şık başkadır, sivilize ise bambaşka. Halkın nazarın-



                                                                                    DR. DERYA KILIÇKAYA ASRÎ KOCA ŞİİRİ EKSENİNDE 1870’LERDEN 1920’LERE ERKEKLER 
 

 63 KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI, sayı 190, yıl 48/2 Nisan 2019 

 

da, sivilize olan kişi, şıktan daha iyidir. Şık ise kendisinden başka 

kimseyi iyi olarak görmez, göremez. Hayâl gazetesine göre ise “al 

birini vur ötekine”. Şık, sivilizeye göre daha nâzik, kibar ve zariftir. 

Sivilize ise beyzâdedir, kibardır ancak, aynı zamanda bilgilidir. Şık, 

dâima gözlük takar ve renklidir. Saçları alafranga kesimdir. Panto-

lonu ise dardır. Sakalı traşlıdır. Sivilize ise muhakkak sakallıdır. Düz 

kesim bir sakalı olmakla berâber, saçları bağsızdır. Pantolonu, şıka 

göre daha geniştir. Giydiği setre ise alafranga modaya uygun olur. 

Şık Fransızca konuşmaya çalışırken, sivilize gerçekten Fransızca bilir 

ve konuşur. Bu arada İngilizce bilen kimseden şık da olmaz, sivilize 

de. Şıkın Türkçe bilmesi gerekmez, ancak sivilize muhakkak hem 

Türkçe hem de Fransızca bilmelidir. Şık veya sivilize olmanın ilk ku-

ralı Fransızcadır. Şıkın dâima Beyoğlu’nda gezdiğini görürüz. Sivilize, 

beyzâde olduğu için, Beyoğlu esnafı hesap defterini ayağına kadar 

getirebilir. Şık,  vapurda sürekli elinde palto ile gezer. Sivilize beyzâ-

de olduğu için uşağı vardır. Paltosunu kendisi taşımaz, uşağa taşıtır. 

Sivilize yaşlıca iken, şık dâima gençtir. Bir sivilizenin şık olması im-

kânsızdır, ancak şık, büyüdükçe sivilize hâline gelebilir. Kısacası, şık 

ve sivilize arasında bir hayli fark vardır.  

Şiirdeki hanım, müstakbel eşinin dış görünüşünün nasıl olma-

sı gerektiğine dâir bilgileri vermeye devam eder. Ona göre, eşi soka-

ğa yakasında gül olmadan asla çıkmamalıdır. Aynı zamanda kalıpsız 

fes giymemeli ve fesi püskülsüz de olmamalıdır. 

Sokağa çıkmamalı bir gün yakası gülsüz; 

Hem kalıpsız giymemeli fesi, hem de püskülsüz ( Deve Kuşu 

1923: 3) 

Fes, 1870’li yılların erkek modasında da önemli bir yere sâ-

hipti. Fesin ufak olması, püskülünün ise mâvi ve uzun olması bekle-
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nirdi. Diğer taraftan erkeklerin yakalıklarının dik olması lâzımdı. 

Bunlar, şıklık için gereken önemli kurallardı:  

“Başında bulunan fesi ufak olup, püskülü mâvi ve uzun ve ya-

kalık dik olup kafası kazıklanmış gibi yukarı doğru duracaktır ve ye-

leğin önü ziyâde açık ve setri ve yâhud ceketin etekleri kısa ve pan-

tolon pek ziyâde dar ve paçası yarık olacaktır. Eğer arkasına giydiği 

ceket ise yan cebinde beyaz bir mendil bulunup ucu dışarı çıkacak-

tır.” (Letâif-i Âsâr 1871: 2) 

Şiirdeki hanım, müstakbel kocasının fiziksel özelliklerinin nasıl 

olması gerektiğini anlattıktan sonra, berâber neler yapacaklarını da 

belirtme gereği duyar. Kışın otomobilde, yazın ise Kadıköyü, Büyü-

kada, Kuşdili gibi mahallerde gezmelidirler: 

Berâber gezmeliyiz, kışın otomobilde; 

Yazın Kadıköy’ünde, Büyükada’da, Dil’de… (Deve Kuşu 1923: 3) 

1870’lerin atlı arabalarının yerini 1920’lerde otomobiller al-

mıştır. Üstelik otomobiller, kışın gezmeye daha elverişlidir. Kâğıtha-

ne, Ihlamur, Fenerbahçe, Haydarpaşa gibi mesîre yerlerinin yerini 

ise Kadıköy, Büyükada ve Kuşdili almıştır:  

“Mevsim-i bahâr herkesi eğlenceye tahrîk eder olduğu âşikâr-

dır. Kâğıthâne, Ihlamur, Fenerbahçesi, Haydarpaşa, Çamlıca ve Gök-

su gibi seyirgâhlara gidiş bâzılarını büyük bir endîşe-yi derûna müb-

telâ eder. Çünkü efendi-yi pederden gizli olacak. (…)” (İbretnümâ-yı 

Âlem 1871: 4) 

1870’lerin şık beyleri için “salon” kavramı ne kadar önemliy-

se, aynı şekilde 1920’lerin asrî beyleri için de önemlidir. Salonlarda 

hanımlarla bulunmak, onlarla sohbet etmek vazgeçilmez bir zevktir. 

Şiirdeki hanım, nasıl bir koca istediğini anlatırken salon konusuna 
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da değinir. Ona göre, evleneceği adam salonlarda bulunup hanımla-

ra “konferans” vermelidir:  

Hanımlara vermeli salonlarda konferans 

Bir matmazel bulunca etmeli mükemmel dans (Deve Kuşu 

1923: 3) 

1870’li yılların şık beylerinin en çok rağbet ettikleri salon  El-

hamra’dır. Buranın bir yangın sonucunda zarar görmesi, mizah ga-

zetelerinin şıklar ile alay etmeleri için bir sebep oluşturur:  

“Gördünüz mü şıklardaki telâşı? Elhamra yandı! Şimdi bu naz-

lılarım nerede eğlenecekler? Orada her gece türkü çağırmakta olan 

madamlar… Yok yok, matmazeller acaba şimdi nerede çağıracaklar? 

Fenâsı şu ki önümüz de karnaval. Biz bir salon daha artıralım der-

ken, elimizde olanın birini gayb ettik. Eğer karnaval esnâsı olmasa i-

di ne ise ne.” (Hayâl 1874: 2) 

Hanım, müstakbel eşinin yabancı dil konusunda da bir hayli i-

yi olmasını ister. Öyle ki Türkçenin dışında sekiz dil daha bilmesini 

istemektedir. Elbette burada “Deve Kuşu”, dönemin insanlarının o-

lur olmaz istekleriyle alay etmek için böyle mısrâlar söyler. Amaç, 

bir taraftan dönem insanını eleştirmek, diğer taraftan da mizâhî bir 

metin ortaya koymaktır:  

Bilmeli Fransızca, İtalyanca, Latince, 

İngilizce, Almanca, Rusça, Yunanca, Çince… (Deve Kuşu 1923: 3) 

1870’lerin şık beylerinin ise bu kadar çalışıp uğraşmalarına 

gerek yoktur. Sâdece Fransızcayı yalan yanlış bilmeleri yeterli görü-

lür:  “Fransızcanın (abe)siyle yalan yanlış bir iki lakırdılarını bilmeli.” 

(Şafak 1874: 2) 1920’lerin hanımları için bir erkeğin isminde “zâde” 
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olması çok önemlidir. Öyle ki bu “zâde”lik erkeğin îtibârını artıracak 

derecede kıymetlidir: 

Her hâlinde olmalı hâriku’l-âdeliği; 

Yazılmalı isminin üstüne (zâde)liği. (Deve Kuşu 1923: 3) 

1920’lerde yaşayan beylerden hanımların bir diğer beklentisi 

ise kış ortasında dahi olsa ceketle gezmeleri ve iskarpin denen ökçe-

li, konçsuz ayakkabı giymeleridir. Bu, asrî bir bey olmanın gereğidir.  

Akşam eve gelmeli elinde bir buketle 

Kış ortası gezmeli iskarpinle, ceketle (Deve Kuşu 1923: 3) 

1870’lerden 1920’lere kadar bu durumda bir değişikliğin ol-

madığını ise yine mizah gazetelerinden öğreniyoruz; çünkü bu ya-

yınlardan anladığımız kadarıyla, o dönemin şık beyleri de kış orta-

sında mevsime uygun olmayan, ince kıyâfetle gezmekte idiler: 

“Hava ne kadar soğuk olursa olsun şık beyler donacak, titre-

yecek, pancar gibi kızaracak, yine zarâfete halel ve alafrangalığa ke-

lâl gelmemek için paltolarını kollarında tutacak ve arkalarına giy-

mek hakāretini kabul ve irtikab etmeyecektir.” (İbretnümâ-yı Âlem, 

1871: 1-2) 

“Asrî Koca” şiirinin son sekiz mısrâı ise şöyledir:  

“Seyâhate çıkmalı bir defa altı ayda;  

Beni bağlamamalı evimde hiçbir kayda. 

Leb derken leblebiyi çakmasını bilmeli; 

Yüzüme baygın baygın bakmasını bilmeli. 

Göz yummalı dâima ufak tefek kuruma 

Asla dokunmamalı kadınlık gurûruma; 
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Ben kocamı ne memur, ne de tüccar isterim; 

Hazır para yiyici bir sanatkâr isterim!” (Deve Kuşu 1923: 3) 

Şiirin son mısrâlarından da anlaşıldığı gibi, bu hanım tamâ-

men özgür bir hayat istemektedir, ancak kocasını da aynı şekilde öz-

gür bırakmaktadır. Onun, salonlarda hanımlara konferans vermesi-

ni, matmazellerle dans etmesini ister. Buna karşılık kendisi de hiçbir 

kayda bağlanmamalıdır. Kocası kendisine baygın baygın bakmalı, 

ancak başkalarına kur yapmasına da göz yummalıdır. Eğer buna göz 

yummazsa kadınlık gurûruna dokunmuş olur. Şiirdeki hanım tam 

anlamıyla bağımsız bir hayat arzular. Kocasının kendisine karışma-

sını istemez. Pek çok şeye, meselâ başka erkeklerle görüşmesine 

müsâade etmesini ister. Şiirdeki hanımın arzuladığı hayâtın, 1870’li 

yılların İstanbul’unda var olup olmadığına bakarsak şunlar görülür: 

Mizah gazetelerinden öğrendiğimiz kadarıyla, 1870’lerin İstan-

bul’unda da bu tip bir rahat âile hayâtına sâhip olan insanlar vardı.  

Bâzı kadınlar, kocalarının izniyle dışarı çıkabilmekte ancak orada 

başka erkekler tarafından rahatsız edilmekteydiler.  Bu hanımların 

kocaları da dışarıda farklı hanımlarla vakit geçirebilmekteydiler. Mi-

zah gazetelerinden anladığımız kadarıyla, bu durum kimi zaman öy-

le bir noktaya gelirdi ki kimi erkekler, farkında olmadan başka kadın 

diye, kendi âile bireyleri arasında yer alan hanımlarla görüşürlerdi. 

Özellikle de mübârek gecelerde, sokaklarda çeşitli “rezâlet”ler görü-

lebilmekte ve kadınlar rahatsız edilmekte idi. Mizah gazetelerinden 

birinde yer alan metinden anladığımıza göre, bâzı yaşlı ve tecrübeli 

kadınlar, bütün suçu hemcinslerine yüklemektedir. Onlara göre, e-

ğer kadınlar süslü püslü sokağa çıkmamış olsalar, böyle şeyler başla-

rına gelmeyecek ve rahatsız edilmeyeceklerdir. İbretnümâ-yı Âlem 

gazetesine, bir yaşlı hanım tarafından gönderilen varakada, dışarı 



DR. DERYA KILIÇKAYA ASRÎ KOCA ŞİİRİ EKSENİNDE 1870’LERDEN 1920’LERE ERKEKLER 
 

 68 KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI, sayı 190, yıl 48/2 Nisan 2019 

 

çıkıp gezen kadınlara ateş püskürülmüş ve onlar, “sürtük” olarak ni-

telendirilmiştir: 

“Aman yâ Rabb, aman vakitler ne fenâ olmuş, iyi ile kötü hiç 

fark olmaz derecesine gelmiş. Lâkin bu fenâlıkların cümlesi kadınlar 

tarafından oluyor. Erkeklere bir diyeceğim yok. O sürtükler öyle 

süslenip başlarına ölmüş kokonaların saçlarından yapılmış şenpon 

ve ayaklarına potin ve arkalarına fistanı giyip de Çarşı İçi ve Bâyezid 

gibi yerlere çıktıktan sonra elbette erkekler de onların arkasını bı-

rakmaz. Ah yüreğim nasıl yanmasın. Hani o çedik pabuçlar, hani iç-

lik ve kapalı kalın yaşmaklar, hani o başımıza bağladığımız canım ca-

nım Kandilli yemenileri bunların cümlesi bitti. Allah cümlemizi ıslâh 

eylesin.” (İbretnümâ-yı Âlem 1871: 2-3) 

Kadının gazeteye gönderdiği varakanın hemen arkasında, İb-

retnümâ-yı Âlem’e ait olan bir “Mütâlaa” vardır. Gazeteye göre, va-

rakanın sâhibi hanım haksızdır. Bu işte kadınlar değil, erkekler suç-

ludur ve “rezâlet”in başlıca sebebi yine erkeklerdir: 

“Zîrâ kadınlar kocaları tarafından bu yolda ettikleri rezâlete 

müsâade görmemiş olsalar evlerinden dışarı çıkmak ihtimâli yoktur. 

Demek ki bu rezâlete başlıca sebep olan erkekler olduğu gibi, Direk-

lerbeyni’nde ve arabalar arasında gezip ve belki kendi familyasıyla 

eğlenenler dahi yine o erkeklerdir.” (İbretnümâ-yı Âlem 1871: 2-3) 

Burada, erkeklerin kendi âile bireyleri arasında yer alan ka-

dınlarla farkında olmadan görüşmelerine özellikle değinilerek, aslın-

da her iki tarafın da; yâni hem kadın, hem erkeğin suçlu oldukları 

dile getirilmiştir. 

Şiirin sonunda hanım, koca olarak ne memur ne de tüccar is-

tediğini belirtme gereği duyar. Onun asıl istediği hazır parayı ye-

mekte ustalaşmış bir sanatkârdır; yâni hanım aslında bir mîrasyedi 
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arzulamaktadır. Babasından aldığı hazır parayı hesapsızca harcaya-

bilen kişi, bu hanımın istediği koca tipidir. 1870’lerde de bu şekilde 

hazır parayı savuran mîrasyedileri görmek mümkündür. Şık beyler 

parasız kaldıklarında, çeşitli şeyleri satarak para elde etmekte ve yi-

ne şıklıklarından vazgeçmemektedirler. Hayâl, onların bu hâlleriyle 

alay etmek için, gelecek hakkında tahminler yürütülen bir metinde, 

şöyle bir tahminde bulunmuştur: “Şık beylerden biri pederinin uy-

kuya vardığı sırada ağzından çıkarıp kenara bıraktığı bir takım mas-

nu’ dişleri alıp satacak ve bununla ihtiyâcını def’ ü ta’dil eyleye-

cek…” (Hayâl 1874: 3-4) Böylelikle gazete, şıkların para harcayabil-

mek uğruna utanmadan ve sıkılmadan babalarının dişlerini bile sa-

tabileceklerini belirterek onları eleştirmiş olur. 

Genel Değerlendirme 

“Deve Kuşu” müstear adıyla Akbaba mizah gazetesinde ya-

yımlanan “Asrî Koca” şiiri, 1920’lerde İstanbul’da yaşamış kimi er-

keklerin durumunu, mizâhî bir şekilde de olsa anlattığı için önemli-

dir. 1920’lerin alafrangalaşmış beyleri, bâzı hanımların ilgisini çek-

miştir ve kendilerine “asrî” sıfatı layık görülmüştür. Esâsında, bu şe-

kilde nitelendirilen beyler 1870’lerin şıklarının bir devâmıdır. Pek 

çok açıdan birbirine benzeyen bu beyler, kimi yönleriyle de farklılık 

gösterirler. Aslında, farklılıklardan çok benzerlikler daha çok öne 

çıkmaktadır.  Yine de bu farklılıklar toparlanırsa şunlar söylenebilir: 

Bıyık modası değişmiştir. Mizah gazetelerindeki şık beylerin bıyıkları 

traşlı değildir. Kullandıkları ulaşım araçları da çağın gereğine uygun 

olarak değişmiştir. 1870’lerin atlı arabalarının yerini, 1920’lerde 

otomobiller alır. Bu kişilerin gittikleri mesîre yerleri de döneme uy-

gun olarak değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra, şık beyler için sâdece 

Fransızca bilmek yeterliyken, asrî beylerden dil beklentisi daha faz-
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ladır. Kısacası, bu gibi küçük değişimlerin dışında, bu iki tip bir hayli 

birbirine benzemektedir, ana yaklaşım aynıdır.  
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Makyavel ve Nizâmülmülk’ün Devlet 

Anlayışlarının Mukâyesesi 
 

 

Dr. Fâtih Erbaş 
 

İngiliz düşünür Hobbes “Vatandaşları yabancıların istilâsından 

koruyabilmenin, birbirlerine zarar vermelerini engellemenin, kendi 

sermâyelerini güvence altına almanın yolu bütün gücü bir insana 

veya bir meclise vermektir. Toplumda yaşayan insanların ben hak-

larımdan vazgeçiyorum veya devrediyorum demeleri lâzımdır. Böy-

lece bütün güç tek bir insan veya mecliste toplanır ki bu devlettir.” 

demektedir ki, aslında Nizâmülmülk ve Makyavel’in devleti de ö-

zünde bu devlettir: Mutlak iktidârı esas alan bir mekanizma.    

Eser sâhiplerinin fikirleri hakkında değerlendirme ve mukāye-

se yapmadan önce, ikisini de yaşadıkları devirler, devletlerinin du-

rumu ve görevleri ile ortaya koymanın sağlıklı değerlendirmeler açı-

sından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

Nizâmülmülk önemli bir târihî figürdür. Horasan’ın Tus şeh-

rinde doğmuştur. Esas ismi Hasan’dır. Lakabı devletle ilgilidir (Nizâ-

mülmülk: Devletin nizâmı). Ortadoğu’da, XI’inci yüzyılda yaşamıştır. 

Selçuklu Devletinin en güçlü zamanlarında devlet yönetiminde gö-

rev almış, fetihlerde yer almış, devlet idârî teşkîlâtını yeniden tan-

zim etmiş, adı ile anılan Nizâmiye medreselerini kurmuş, güçlü, kıs-

kanılan ve başarılı bir devlet adamıdır. Öldürülmüştür. Siyâsetnâme 

isimli eserini devlet yöneticilerinin siyâset, ahlâk ve davranışlarını 

tanzim etmek için, Melikşah’ın emri ile yazmıştır. Kısaca Nizâmül-

mülk çağının sıra dışı, güçlü bir devlet adamıdır. 
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Buna karşılık Niccolo Makyavel Orta Çağın sonunda, 1469’da 

Avrupa’nın göbeğinde, Floransa/İtalya’da doğmuştur. Devlette gö-

rev almış insanların bol olduğu burjuva bir âileden gelmektedir. Eği-

timi bilinmemekle birlikte, hukuk bilgisine vâkıf olduğu bilinmekte-

dir. Floransa şehir devletinin başbakanlığı sayılabilecek “İkinci Sek-

reterlik” görevini on dört yıl boyunca sürdürmüştür. Döneminde ka-

rışıklık ve şehir devletleri arasında büyük sorunlar, güç dengesinde 

sık değişimler, kısacası bir çalkantı söz konusudur. Feodal beylerin 

keyfî yönetimleri sürmektedir. Bu durum ülkede burjuvaziyi de zayıf 

düşürmüştür. Oysa o dönem Fransa ve İspanya’da bir sükûn söz ko-

nusudur. Kısacası Floransa ya kendini yenileyecek veya diğer devlet-

lere yem olacaktır. Halk, kurtuluş için güçlü bir kral arzu eder hâle 

gelmiştir.  

Bahse konu dönem, aynı zamanda “devlet” kavramının si-

yâsal söylemlerde yerini sıkça almaya başladığı dönemdir. İşte Mak-

yavel’in yaşadığı dönem böyle bir dönemdir. Ulus devlet tanımını 

gündeme getiren kişi olduğu iddia edilen ve “amaca giden her yol 

mubahtır” anlayışının babası sayılan Makyavel’e “söz konusu olan 

devlet ise amaca giden her yol mubahtır” düşüncesi daha çok yakı-

şacaktır. Yoksa Makyavel’in bir müptezel edâsıyla her mesele için 

amaca giden her yolu mubah bulduğunu düşünmenin gerçekçi ol-

mayacağı değerlendirilmektedir. 

İki eser arasındaki temel benzerlik, her ikisinin de bir devlet 

adamı tarafından yazılmış olmasıdır. Temel ayrılıklar ise biri güçlü 

bir devletin ve güçlü bir hâkanın (Alpaslan ve sonra Melikşah) güçlü 

bir vezîri (Nizâmülmülk), diğeri ise düzeni olmayan, büyüklere yem 

olmak üzere olan, feodal beyler tarafından kuşatılmış bir şehir dev-

letinin başbakanı. Bir diğer önemli fark da birinde dînî referans hayli 

çok iken (Nizâmülmülk), diğerinde pek yoktur (Makyavel). Bu fark 
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ve benzerlikleri eserlerin rûhunda görüyorsunuz. Dolayısıyla Makya-

vel’in eserinde temel vurgu olarak mutlak bir yönetimi görüyorken, 

Nizâmülmülk’te ağırlıklı olarak adâlet, ahlâk ve rızâyı görmekteyiz. 

Nizâmülmülk eserinde; ahlâk siyâset ilişkisinin analizini yap-

maktadır. Dîni, devleti, ahlâkı, tebaayı ve yöneticiyi birlikte ele al-

maktadır. Büyük vezir, yöneticinin sâhip olması gereken erdemlerini 

saymakta ve bunu ilâhî bir kaynağa ve aslında hesap vermeye bağ-

lamaktadır. Eserde bir âhiret kaygısı göze çarpmaktadır. İslâm’ın 

emrettiği insan ve yöneticiyi târif etmektedir. Referansı İslâm’dır. 

Devlet kutsaldır ama halka rağmen değil, halk da önemlidir. Anlat-

tığı yöneticiden, yöneticinin işleri kolaylaştırıcı özelliklerde olması 

gerektiği anlayışını taşıdığını görüyoruz. Aslında , devlet ve yönetimi  

biraz da yaşamanın amacı ile  özdeşleştirmektedir.  

Nizâmülmülk huzurlu, güvenli siyâsal ve toplumsal bir hayâ-

tın olabilmesi için yetenekli, gayretli, iyi ahlâklı siyâsî bir yönetimi 

ve rejimi gerekli görür. Yöneticinin temel özelliklerini şöyle verir: 

“Pâdişahlar; güler yüzlü, iyi huylu, mert, cesur, iyi ata binen, iyi silâh 

kullanan, sanattan anlayan, merhametli, şefkatli sözünün eri, din-

dar, bilginin ürettiğine değer veren, fakirlere iyi muâmele eden, hiz-

metkârları ile iyi geçinen, zâlimlerin zulmünü kaldıran insanlar ol-

malıdırlar.” Nizâmülmülk ideal bir devlet adamını tanımlamaktadır. 

Referansı Allah olan ve bu referans ile halka hizmet eden bir devlet 

adamı… Makyavel’de ise devlet adamının yukarıda bahsi geçen gü-

zel özellikleri olsa olur ama olması bir şart değildir. Onun için önem-

li olan devletin düzenidir. Bu konudaki fikirlerini şöyle ifâde etmek-

tedir: “Ölüm uzakta iken, rahat günlerde herkes devlet için canını 

vermek ister, ama kara günler gelip çattı mı devlet pek yurttaş bula-

maz. Bu yüzden bilge bir prens yurttaşlarını her zaman kendisine ve 

devletine muhtaç bırakmalıdır. Böylece sâdık kalırlar.” 
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Nizâmülmülk’e göre “Pâdişah insaflı ve âdil olmalıdır. Bu ko-

nuda suçluları cezâlandırmalıdır.”  Adâlet ve cezâlandırmayı birlikte 

anması önemlidir. Referansları bakımından kutsalı arayan Nizâmül-

mülk bu adâleti yerleştirmek adına cezâyı da kullanmayı gerekli gör-

mektedir.  

“Melik zulümle ayakta kalamaz. Hakkın rızâsı için halkıyla bir-

lik olmalıdır.” İdârecinin ayakta kalabilmesi için halkı ile birlik olması 

gerektiğine inanmaktadır. Hâlbuki Makyavel’de durum böyle değil-

dir. Makyavel’de gönüllü veya gönülsüz halkın yönetici ile berâber 

olmasını gerektirecek şartlar oluşturulmalıdır. İstek ve muhabbet o 

kadar önemli değildir. Düşüncelerini şöyle ifâde eder: “Korkulmak 

mı iyidir, sevilmek mi? İkisi de gereklidir. Sâdece sevgiye dayanmak 

insanı ortada bırakır. İnsanlar kendini sevdirmek isteyenden çok 

korkutmak isteyeni kırmaktan çekinirler.” Hatta Makyavel gerekirse 

kötülük yapılabileceğini düşünmekte ve bu kötülüğün nasıl yapıla-

bileceğine dâir taktik de vermektedir: “Kötülük bir seferde bütü-

nüyle yapılmalıdır. Tatmak için ne kadar az zaman olursa o kadar az 

yaralayıcı olacaktır. İyilik ise daha iyi tadına varılsın diye azar azar 

yapılmalıdır.” 

Nizâmülmülk’e göre Pâdişah haramdan uzak durmalıdır. Ni-

zâmülmülk’de fikirler Allah’ın rızâsı ve ahlâk esaslı, menkıbelerle 

destekleniyor iken Makyavel’de bu kaygı görünmemektedir. Mak-

yavel iktidârın kendi güvenliği ve dış güvenlik esaslıdır. 

Nizâmülmülk’e göre; vergiler mâkul ve zamânında alınmalı-

dır. Vilâyetlerin ve devletin harcamaları kontrol altında olmalıdır. 

Mülkiyete saygı ve devlet harcamalarının kontrollü olması söz 

konusudur. Pâdişâhın, vezirlerinin ve vergi memurlarının para duru-

mundan, halka muâmelesinden haberdâr olması, onları sık sık kont-

rol etmesi gerekir. Vezir karanlık işler çevirirse memlekette karışık-
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lık doğar. Devlet memuru haram iş işlememeli, devlet sırrını koru-

malı, dalkavukluk yapmamalıdır. Bunun aksini yapanları pâdişah 

muhakkak cezâlandırmalıdır. Cezâ hem Nizâmülmülk, hem de Mak-

yavel’de otoritenin sarsılmaması ve nizâmın bozulmaması açısından 

başvurulan bir yoldur, ancak Nizâmülmülk, devlet adamının zor ye-

tiştiğinden bahisle devlet adamının cezâlandırılması konusunda da-

ha sabırlıdır. Bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklar: “Devlet adamı 

kolay yetişmez. Hatâ yaparsa hemen cezâlandırılmamalı, çağırıp î-

kaz edilmelidir.” Burada kendisi de bir devlet adamı olarak kendi 

menfaatini düşündüğünü söylemek mümkün olsa bile, büyük bir 

devletin başarısının sebeplerini idrak etmiş yetkin bir insanın görü-

şü olarak değerlendirmek gerekir. Nizâmülmülk’ün târif ettiği devlet 

adamı Allah rızâsını esas alan bir anlayışı seslendirmektedir. Makya-

vel konuya şöyle yaklaşmaktadır: “Her zaman ve her şeyde iyi insan 

örneği olursa kesinlikle yitip gider. Katı yürekli olmayı da bilmelidir.”  

Nizâmülmülk’e göre, “sipâhîlerin ve vergi memurlarının yol-

dan çıkmamaları ve halka kötü davranmamaları için iki sene de bir 

değiştirilmeleri gerekir. Pâdişâhın muhbirlere ihtiyâcı vardır. İşlerin 

nasıl yürüdüğünü bilmelidir. Pâdişâhın câsusları olmalı ve dünyânın 

dört bir yanına gönderip ülkelerin durumlarından haberdar olmalı-

dır.” Vergi memurlarının sık sık değiştirilmesi îtimat kontrole muhâ-

lif değildir ve insanın rûhu esasta kötüdür anlayışından hareket alan 

bir söylemdir. 

“Kadılar çok iyi seçilmeli, aylıkları verilmelidir. Âlim ve zâhit 

olanlarına ve zâlim olmayanlarına görev verilmelidir.” Hakkın veril-

mesi ve adâlet ve zulümden uzak durma ve ehil olana işi verme 

temel kaygılardandır.  

“Pâdişah ve tâyin ettiği memurlar onun kudretli olmasına ça-

lışmalıdırlar. Dolayısıyla kānunlar iyi işler, esnaf istediği gibi değil 
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kurallara göre davranır.” Sonuçları Allah’ın rızâsına çıkarmaya özen 

gösteren Nizâmülmülk şer’i hukūka gönderme yapmadan veya doğ-

rudan onu ifâde etmeden devlet işlerinin keyfe göre değil belirlen-

miş kāidelere göre yapılması gerektiğini ifâde etmektedir. Buradan 

yönetimde keyfîliğin söz konusu olmadığı anlayışı görülmektedir.  

Nizâmülmülk kānun ve âlimlere büyük önem vermektedir. 

“Pâdişah, Müslümanın dînini kuvvetlendirip, İslâm kānunlarını yü-

celtmelidir. Din âlimlerine hürmet etmelidir. Onlarla birlikte olmalı-

dır. Böylece din ve dünya işlerinde hatâ yapmaz. Hiçbir dinsiz onu 

yolundan çeviremez.”. “Şehirlere zekî, haramdan sakınan, bilgili idâ-

reciler göndermelidir. Pâdişahlar memleket işleri için âlimlere da-

nışmalıdır.” Nizâmülmülk’te en çok üzerinde durulan yönetici özel-

liği bilgi ve dürüstlük olarak dikkati çekmektedir.  

Nizâmülmülk’e göre “Pâdişâhın emirleri net, emredici ve mü-

him olmalı. Hiç kimse hakkında konuşmaya, ona uymamağa cesâret 

edememelidir.” Burada bir mutlak irâde söz konusudur. Makyavel 

de bu noktada benzer duruş sergilemektedir: “Devlet tek bir baş ta-

rafından yönetilmelidir. Türk monarşisi böyledir. Kim ki Türk’le sa-

vaşmak ister, hasmını birlik hâlinde bulmaya hazır olmalıdır.” “Her 

prens zâlim biri gibi değil de merhametli biri gibi görülmeyi dileme-

lidir; ama merhametini de yerinde kullanmasını bilmelidir.” 

Nizâmülmülk’e göre “Pâdişâhın elçi ve habercileri ve haber 

ağı olmalı, iyi işlemeli ve bunların ücretleri ihmal edilmemelidir.”  

“Pâdişahlar devlet adamları, askerleri ile içli dışlı olmamalıdır. 

Aksi durum pâdişâhın haşmet ve hürmetine zarar verir.” Nizâmül-

mülk, devlet adamının emrindekilerle mesâfesini yönetim için ge-

rekli bulmaktadır.  
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Nizâmülmülk’e göre, “Ordunun lojistik ihtiyaçları iyi düşünül-

melidir.” Devletin en önemli unsuru ordu olarak öne çıkmaktadır. 

Bu önemli unsurun ihtiyaçlarının iyi karşılanması üzerinde durulan 

bir husustur. 

Halkın hayır duâları ve refâhı çok önemlidir. Bu noktadan ba-

kınca; Nizâmülmülk’te adâlet, refah, halk yönetici ilişkisi gibi mo-

dern ve hümanist yaklaşımları görmek mümkündür. Makyavel’de 

ise hukuk, ahlâk, din gibi konular devlet için ve o izin verdiği çerçe-

vede vardır. Onun için bu konular da amaca giden her yol mantığı 

çerçevesinde değerlendirilir, siyâset ahlâktan bağımsızdır. Ahlâk, 

hukuk her ne kadar değer varsa hepsi devlet içindir. Halbuki Ni-

zâmülmülk’te devlet ve yönetim ahlâk ile iç içedir ve ona göre ol-

malıdır.  

Nizâmülmülk’te devlet ahlâk, adâlet ve tecrübe ve bilgi üzeri-

ne kurulu olmalıdır. Makyavel’de ilk ikisi güçlü isen pek gerekli de-

ğildir.  

Nizâmülmülk’te halkın huzûru hep ön plandadır. Mânevî so-

rumluluklar vardır. Sözlerinde güçlü bir devlet adamının ifâdesi var-

dır. Devlet adamına önem verilmesini gerekli görür. Her ne kadar 

eserinde Allah’ın rızâsına önem verse de bahsettiği konuların sonu 

Allah’a çıksa da, uygulamalarda işi mânevî boyutu ile değil, mantı-

ken olması gereken boyutu ile ele alır. Bu yönü ile sanki devletin iş-

leyişi ile dîni tam iç içe koymadığı gözlenmektedir. Yâni Nizâmül-

mülk’ün kitabı bir fıkıh kitabı değildir. İçinde insanın ve onun 

yeteneklerinin ve aklının ve irâdesinin bulunduğu bir tavsiye ki-

tabıdır.  

Nizâmülmülk’de adâlet, Makyavel’de güç daha önemlidir.  

Makyavel’e göre; 
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“Tebaa, şikâyetlerini doğrudan dile getirecek bir prens olma-

sından hoşnut olur. Böylece uslu yaşarlarsa onu sevmek, başka yola 

saparlarsa korkmak için yeterli sebepleri olur.”  

“Topraklarındaki hastalıkları zamânında görürsen çabuk iyile-

şirsin, ama onları zamânında tespit edemezsen hiçbir ilaç kar et-

mez.” 

“Tâlihin cilvesi ile prens olanlar, soylu değilken askerleri satın 

alarak prens olanlar kendilerini yükseltenlerin irâdeleriyle ayakta 

dururlar. Bu durum geçicidir. Bunlar yerlerini korumasını bilmezler.”  

Makyavel’de kuşku, hesap, karşılıklılık, iyi niyet üzerine 

kurulu olmayan bir anlayış hâkimdir. Ona göre halk gücü 

hissetmelidir. Gerekirse kötülük yapılır. Güç paylaşılmamalıdır. 

Hissettirilmelidir.  

“Sağlam surları olan bir kente bekçilik eden ve tebaası tara-

fından nefret edilmeyen bir prensin saldırıya uğraması tehlikesi az-

dır.” Gücü hep ön planda tutan Makyavel yine de gücü kendi halkı-

na karşı kullanmada veya göstermede sınırları bilmeyi tavsiye edi-

yor, bu paragrafta. Nizâmülmülk’te durum böyle değildir. Onda gü-

cünden emin olan, gerektiğinde kullanabileceğini zâten bilen bir bü-

yük devlet adamının edâsı varken, Makyavel’de işi sıkı tutmazsa gü-

cü hemen elinden alınabilecek bir devlet adamının ruh hâli hissedil-

mektedir. 

“İnsan doğası öyledir ki, insanlar birisinin kendilerine yaptığı 

yardımdan ötürü olduğu kadar kendilerinin ona yaptıkları yardım-

dan ötürü de bağlanırlar.” Bu ruh hâli içinde insan doğasının incelik-

lerinden de yararlanma gayreti göze çarpmaktadır. 

Makyavel bir devlet adamının hayvanlar arasından kendine 

tilki ve aslanı model alması gerektiğini düşünüyor. Eğer bir tuzak 
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söz konusu ise tilki olmalı, o tehlike ile başa çıkmak gerekirse aslan 

olmalı diye düşünüyor.  

“Bir prensin devletini savunacağı ordu ya kendi ordusudur, ya 

paralı ordudur, ya da yardımcı ordudur. Paralı ve yardımcı ordu ya-

rarsız ve tehlikelidir, devletini paralı ve yardımcı ordu üstüne kuran-

lar asla istikrar ve güven içinde olamazlar.” Burada Nizâmülmülk ile 

çelişen yanları bulmak mümkündür. Nizâmülmülk’e göre “Pâdişâhın 

askerlerinin hepsi aynı soydan olmamalıdır.” Bu güç ve kontrolün 

Pâdişah’ta kalması adına, emrindekilerinin bir bütün olmaması ge-

rektiği anlayışının ifâdesidir,  

“Bilge bir prens kendi adamları ile kaybetmeyi yabancılarla 

kazanmaya yeğler.” Kendi adamından kasıt konusunda Makyavel ile 

Nizâmülmülk’ün aynı noktada durdukları tartışma konusudur.  

“Bir prensin savaştan ve onunla ilgili hazırlıklardan başka işi 

olmamalıdır.” Biri fetihler peşinde koşan diğeri devletini zor durum-

dan kurtarmaya çalışan iki devlet adamının da aklının her yerinde 

savaş vardır. Ve ona hazırlık, dolayısıyla…  

Para Bellum 

Uluslararası ilişkilerde Latince bir söz vardır, “Para bellum”. Bu 

sözün, Cicero’nun eserlerinde “Qui desiderat pacem, praeparet bel-

lum” yâni “Barışı isteyen, savaşı göze alır” biçiminde yer aldığı bilin-

mektedir. Graham Evans & Jeffrey Newnham’ın Uluslararası İlişkiler 

Sözlüğü’nde, 4’üncü yüzyılda yaşayan Romalı savaş uzmanı Vege-

tius’un, Rönesans’a değin ders kitabı olarak okutulan ve Bizans İm-

paratoru Büyük Theodosisus’a adadığı Epitoma Rei Militaris (Asker-

lik Sanatı) adlı kitapta bu sözün, bugüne ulaştığı sözcüklerle “Si vis 

pacem, para bellum” yâni “Barış istiyorsan, savaşa hazır ol” biçimin-

de yorumlandığı ifâde edilmektedir.  



DR. FÂTİH ERBAŞ MAKYAVEL VE NİZÂMÜLMÜLK’ÜN DEVLET ANLAYIŞLARININ MUKÂYESESİ 
 

 80 KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI, sayı 190, yıl 48/2 Nisan 2019 

 

Bizde bu söz Abdülhak Molla’nın şiirinde şöyle ifâde edilmiş-

tir: “Hazır ol cenge, eğer istersen sulh ü salâh”. Zâten Makyavel’in 

“Bir prens için barış zamânı savaşa hazırlanmak için geçen süredir” 

bağlamındaki sözü de aynı şeyi ifâde ediyor sayılmaz mı? 

Hikmet-i Hükümet 

Eskilerin “Hikmet-i Hükûmet” dedikleri, devletin varlık sebebi 

nedir? Kendi içinde devletin önceliğini ifâde eden bu tanımdan da 

anlaşılacağı gibi varlık sebebi millî menfaatle doğrudan ilişkilidir. Bu-

na göre, her türlü değer devletin idâmesine tâbîdir. Hani son dö-

nemde moda olduğu gibi “söz konusu olan devlet ise gerisi tefer-

ruattır.” Ülkenin güvenliğinin tehlikede olması hâlinde, bir şeyin âdil 

ya da haksız, insâni veya zâlimane, övgüye değer veya utanç verici 

olduğu bir kenara bırakılıp sâdece ülkenin hayâtiyet ve özgürlüğünü 

güvenceye alacak bir davranış şekli benimsenmelidir. Bu çerçevede 

Makyavel de aynı sözü başka türlü söylüyor: “Amaca giden her yol 

mubahtır. Devletin selâmeti için her şey mubahtır.” 

Makyavel’in derdi istikrarlı bir yönetimdir. Avrupa’nın karga-

şa ortamında onun söyledikleri mutlâkiyetçi görüşlere büyük destek 

olmuştur. Oysa Nizâmülmülk için böyle bir sorun mevcut değildir. 

Makyavel, kargaşanın ve iktidârı tartışılanların devlet adamı, Nizâ-

mülmülk ise gücünün fevkindeki bir devletin bir o kadar güçlü ve-

zîri. İkisinde aynı sesi duymak mümkün olmayacaktır, hâliyle.  

Makyavel hep devleti düşünür ve onun düşmanlarını… Bu so-

runlarla başa çıkabilmek ve devleti sürdürebilmek için iktidârın yet-

kilerine büyük önem verir. O nedenle devlet çok kutsaldır. Bu devle-

tin iktidârı çok güçlü olmalıdır. Mutlak olmalıdır. Paylaşılmamalıdır. 

Tartışılmamalıdır. Yetkin ellerde olmalıdır. Hani neredeyse devlet 

olmasa siz olmazdınız anlayışına çok yakındır.  
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Şunu unutmamak lâzımdır ki, gerek Nizâmülmülk’ün, gerekse 

Makyavel’nin yaşadığı dönemler, bugünkü anlamda modern devle-

tin ve insan haklarının söz konusu olmadığı bir dönemdir. Dolayısıy-

la, bu iki büyük devlet adamını ve özellikle Makyavel’i ferdin hakla-

rını yeterince dikkate almadığı için eleştirirsek biraz haksızlık yapmış 

oluruz, hele devletinin içinde bulunduğu durumu düşünürsek… Hele 

daha Hobbes’un, Habermas’ın, Locke’un, Marx’ın ortada olmadık-

larını düşünürsek…  
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Santûrî Edhem Efendi’nin  

Hazin Hayat Hikâyesi 
 

Hüseyin Kıyak 

 

Türk müziğinin en tanınmış eserlerinden olan Şehnaz Longa’ 

nın bestekârı Santûrî Edhem Efendi, bu eserindeki neşe ve parlaklı-

ğın tam aksi bir hayat hikâyesi yaşamıştır. Yaşadığı felâketlere rağ-

men son nefesine dek mûsikîden kopmamıştır.  

Santûrî Edhem Efendi, 1855’te Beyazıt’ta Soğan Ağa Mahal-

lesi’ nde Çıkmaz Tulumba Sokağı’ndaki 6 numaralı hânede dünyâya 

gelmiştir. Babası, II. Mahmud döneminde yeniçeri olup, yeniçeri 

ocağının lağvedilmesinden sonra da devrin gemilerinde kaptanlık 

eden Ali Efendi’dir.  

Edhem Efendi, Soğukçeşme Askerî Rüşdiye’sini bitirip mûsikî-

deki yeteneğinden dolayı Enderun’a gönderilir. Hacı Ârif ve Rifat 

Beyler gibi dönemin önde gelen mûsikîşinaslarının bulunduğu En-

derun’da santur öğrenir. Hocası, o dönemde Enderun’da bulunan 

Santûrî Hilmi Bey  olmalıdır. Edhem Efendi, 1880 civârında Sabiha 

Hanım’la evlenerek Taksim’deki Kazancılar’a taşınır. Bu izdivaçtan 

iki oğlu dünyâya gelir: Mehmet  Ali Bey, (d. 1884) ve Münir Pekçe-

başak (d.1884). 1902’de Taksim’den ayrılarak Göksu’da yeni alınan 

yalıya naklederler. Edhem Efendi ömrünün son 24 yılını bu yalıda 

geçirir.  

İlk felâket: Su baskını 

Yalıya taşındıktan yaklaşık 9 yıl sonra, 14 Ekim 1911’de şid-

detli yağmurla Anadoluhisarı’nın üstündeki Elmalı Bendi yıkılır ve 

yalıyı su basar. Edhem Efendi ve karısı komşuların yardımıyla pen-
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cereden alınarak kurtarılır. Yalının içindeki zarar yanında, Edhem 

Efendi’yi en çok üzen, kıymetli nota koleksiyonlarının ve Enderûnî 

Vâsıf’ın elyazması dîvânının selle yok olmasıdır. Bu felâketten sonra 

Edhem Efendi, hâfızasındaki eserleri yeniden yazmaya başlar. 

İkinci felâket: Felç 

Edhem Bey, su baskınıyla yok olan notaları tekrar yazarken i-

ki sene sonra, 1913’te 58 yaşındayken sağ tarafı felce uğrar. Bunun 

üzerine Mâliye Evrak Kalemi’ndeki memûriyetinden emekliye ayrı-

lır. Edhem Efendi, sol eliyle yazı ve nota yazmaya çalışır ve su baskı-

nından sonra başladığı çalışmasına sol eliyle devam eder. 

Üçüncü Felâket: Şehit Düşen Oğlu 

Edhem Efendi’nin başına gelen üçüncü felâket, oğlu Mehmet 

Ali Bey’in I. Dünya Savaşı’nda, 1917 martında şehit düşmesidir. Baş-

komutan vekili Enver Paşa’dan Edhem Efendi’ye gönderilen tâzîyet 

vesîkası aşağıdadır: 

“Mahdûmunuz: Alay 44 Tb 21 kumandanı Binbaşı Mehmed 

Ali Bey 10 Mart 33 târihinde Diyâle Muhârebesi’nde bir Osmanlı as-

kerine yakışan kahramanlık ve fedakârlıkla şehit oldu. Dîn-i Celîl-i 

İslâmın ve mukaddes vatanın müdâfaası uğrunda hayâtını fedâ e-

denlerin arkalarında bıraktıklarına düşen vazîfe yeis ü fütur değil 

fahr ü sürurdur. Bütün arkadaşları gibi merhûmun da kıymetli hâtı-

rası yalnız sizin değil, daha büyük âilesi olan ordunun kalbinde ebe-

diyen saklı kalacağına ve intikāmının düşmanlarımızdan alınacağına 

emin ve bununla mütesellî olunuz. Muhterem şehîdin bütün yakın-

ları ve sevenleri için Allah’tan ecr ü sabır tazarrû ederek beyân-ı 

hürmet eylerim.   

28 Mart 33  Başkumandan Vekîli  Enver” 
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Dördüncü Felâket: Karısının Ölümü 

1924’te, kırk yıllık karısı Sabiha Hanım’ı da kalp sektesinden 

kaybeden Edhem Efendi keder içinde yalnız kalır. Oğlu Münir de 

taşradaki vazîfesindedir.  

Son Felâket: Mangaldan Sıçrayan Kıvılcım 

14 Eylül 1924’te Edhem Efendi’nin yalıda yalnız bulunduğu 

bir vakitte, mangaldan yatağa kıvılcım sıçrar ve yorgan alev alır. 

Komşuların “Edhem Bey yanıyor” nidâlarını duyup ilk imdâda koşan 

Eczacı Ali Durudoğan, gördüğü manzarayı şöyle anlatır:  

“Bütün hızımızla koşarak odaya girdiğimiz vakit yerde yatan 

Edhem Bey’in üstündeki yorgan alev alev yanıyordu. Tüyler ürper-

tici bu elemli vaziyet karşısında derhal yorganı üstünden aldık; du-

man içinde kalan odanın pencerelerini açarak hastayı sofaya çıkar-

dık, henüz yaşıyordu. Fakat göğüs, kollar ve karın kısmı yanmış, kıp-

kırmızı olmuş vücûdundaki yanıkların verdiği dayanılmaz acılarla 

kıvranan Edhem Bey’in ilk tedâvilerini yapmak üzere meşgul olur-

ken tahammülü aşan bir ıstırapla hasta inleye inleye beş on dakîka 

sonra koma hâline geldi. 

Yürekler acısı bu manzarayla karşı karşıya, hissiyâtımız perî-

şan olmuş, sonsuz teessürlerle tutamadığımız gözyaşları arasında 

bîçâre üstat kollarımızda rûhunu teslim ederek aramızdan ebediyen 

ayrılmıştı.” 

Edhem Bey’in cenâzesi de ancak yedi kişiyle hazin bir şekilde 

kaldırılır. Cenâzede bulunan Ziyâ Santur, bu vakayı şöyle anlatır:  

“Teessürlerle haber aldığım hocamın cenâzesinde bulunmak 

üzere Anadoluhisarı’na gittiğimde, vazîfe gören imam, müezzin ve 

iki bekçi ile Hisar’dan iki zat, bir de ben olmak üzere yedi kişi cenâ-

zeyi tâkip ettik. Kahvede oturan halkın alâkasızlığı, bir üstat ve sa-
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natkâra karşı gösterilmesi gereken son ufak hizmeti esirgemeleri 

beni ziyâdesiyle dilhun etmiştir.” 

Edhem Efendi’nin vefâtını taşradaki oğluna bildiren telgraflar: 

Zonguldak Pehlivanzâde Acentesi vâsıtasıyla, Münir Bey’e, 

Pederiniz bugün vefat etti, defin için bekleyelim mi, telgrafla 

işârı. 

Fâhir Tahsin 

Zonguldak’ta Pehlivanzâde Acentesi vâsıtasıyla, Münir Bey’e, 

Cenâze defnedilmiştir. Çekmecede otuz lira çıktı, Remzi Bey’ 

e mürâcaata lüzum kalmadı. Bütün odalar temhir edilerek bekçi 

ikāme edilmiştir. Mezkûr otuz lira cenâze için kifâyet etti, hiçbir şe-

yin ziyânına meydan vermedim. Matbûata haber vereyim mi, haber 

bekliyorum. Beyân-ı tâziyet. 

Fâhir Tahsin 

KAYNAKLAR: 
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Şîrazlı Sâdî’nin Bostân’ında 

Şeyh Ebûbekir Selebâf 
 

 

Mîlâd Salmânî 

 

Şîrâzlı Sâdî’nin Bostân’ında, “Hikâyet-i Zâhid-i Tebrîzî” başlıklı 

bir hikâye var. Yirmi dört beyitten oluşan bu hikâye, fütüvvet davra-

nışlarından olan kötüye bile iyilik yapılabilmeyi konu eder. Hikâye 

şöyledir:  

“Tebrîz diyârında geceleri hiç uyumayan ve her dâim ibâdet 

eden bir aziz vardı. Bu aziz, bir gece yine uyumamış ve ibâdet edi-

yorken bir hırsız görür. Hırsız ipi bir dama doğru atıp duvardan yu-

karı çıkmaya çalışıyormuş. Aziz, durumu görünce hemen bağırmaya 

başlamış ve halk sopayı kaptıkları gibi hırsızın peşine düşmüşler. 

Hırsız kaçmaya başlamış. Hırsızın eli boş kalması, azîzin içine dert ol-

muş. Hemen karanlıkta peşine düşmüş ve başka bir sokakta karşı-

sına çıkıp şöyle demiş:  

“Dostum! Bekle! Ben yabancı değilim. Toprak olur senin gibi 

yiğidin ayağının altına serilirim. Senin gibi başka yiğit görmedim. 

Neden biliyor musun? Yiğitlik sâdece ikidir: İlki, er gibi, adam gibi 

düşmanın karşısına çıkmak, diğeri ise belâ ve tehlikeden canı kur-

tarmaktır. Bu iki huyu da sende gördüm, artık sen benim efendim-

sin. Bana hangi isimle hitap etmek istersen söyle. Merhamet edip 

kabul edersen, seni bildiğim bir yere götürmek isterim. Kapısı kilitli 

ve duvarları kısa bir ev var ve ev sâhibinin orada olacağını düşün-

müyorum. İki balçık üst üste koyarız, sonra birimiz ayağımızı diğe-
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rinin omzuna atıp içeri gireriz. Artık oradan eline ne geçerse kabul 

edersin, hiç olmazsa eli boş kalmaktan iyidir.”   

Velhâsıl, Tebrîzli aziz bin bir türlü dil dökerek hırsızı kendi evi-

ne doğru çekmeyi başarmış.  Ayağını hırsızın omzuna koyup tırman-

mış. Sonra, kendi hırka, sarık ve ne kadar elbisesi varsa yukarıdan 

hırsızın eteğine bırakıp yine “Hırsız! Yetişin!” diye bağırmaya baş-

lamış. Hırsız, elinde giysilerle koşmaya koyulmuş. Bu inançlı azîzin 

ise bir çâresiz murâdına erdi diye içi rahatlamış...  

Evet, cömert ve yiğit olan, kimseye acımayana bile acır. Âkil-

lerin yol yordamına – kötüye bile iyilik ediyorlar diye – şaşırma sa-

kın. Kötüler iyilik yapmasalar bile iyilerin ikbâlinde yaşarlar.”  

Sâdî’nin dilinin en mühim özelliği, az ve öz konuşmaktır. Bir 

hikâye anlatacaksa, hikâyeyi çok dallandırmadan sadede gelmeye 

çalışır ve bu yüzdendir ki Bostân ve Gülistân kısa kısa yüzlerce hi-

kâye ile doludur. Sâdî’nin bir diğer özelliği ise gezgin olması ve do-

layısıyla çok şehir görüp çok kişi ile tanışmasıdır. Bu tecrübeler 

Şeyh-i Ecell olarak tanınan Sâdî’nin iki şâheserinin oluşumunda ol-

dukça tesirli olmuştur. Hattâ Bostân’da başka bir hikâyede Rum di-

yârına geldiğini anlatır ve kimi araştırmacılara göre, Mevlânâ ile kar-

şılaşmıştır. Sâdî Mevlânâ ile çağdaştır ancak yaş olarak hangisi bü-

yük veya küçük, bilemiyoruz.  

Yukarıda tercümesini verdiğimiz bu hikâyeye gelince, bu hâ-

disenin sırf “hikâye” olmadığını ve gerçek olduğunu kaynaklardan 

öğreniyoruz. Fütüvvet erbâbının cömertlikleri ve yukarıdaki gibi 

davranışlarda bulunmaları, bilinen bir durumdur. Yapılan araştır-

malara göre buradaki “aziz” Şeyh Ebûbekir Selebâf-ı Tebrîzî’dir. 

Mevlânâ’nın dostu Tebrîzli Şems’in gençken feyz aldığı ve dersle-

rine katıldığı Selebâf. Şems küçük yaşlarda Selebâf’ın sohbetlerine 
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katılmış ve talebesi olmuştur ancak belli bir süre sonra, Tebrîz’ı terk 

ederek ondan ayrılmıştır.  

Hikâye ile ilgili şu bilgileri de eklemekte fayda var: Başlıkta 

“zâhid” kelimesi geçse de, hikâyenin içinde bu kelime hiç geçmez ve 

hikâyenin kahramanı metinde “azîz”, “nîk-merd: güzel adam”, 

“merd-i nîk-itikād: güzel itikatlı adam”, “pârsâ: takvâlı” ve “hudâ-

vend-i hûş: aklın efendisi” gibi isimler kullanılmıştır. Bir de, Makā-

lât’ta da “Zâhîd-i Tebrîzî” başlığı altında Şems’in dilinden anlatılan 

iki hikâye var. Bu hikâyelerin ikisi de aslında aynı kişi hakkında ve 

hâdiseler de aynı hâdiselerdir. Aralarındaki fark anlatım farkı. Yâni 

muhtemelen ayrı ayrı meclislerde ve ayrı zaman diliminde anla-

tılmışlar. Tercümeleri şöyle:  

“Bizim şehrimizde îtibârlı bir zâhid vardı. Bir gün köye doğru 

gitti. Vakitsizce köye vardı. O ve müridleri çâresiz ve çok açtı. Köylü-

ler hemen evlerine koştular, büryân yapmak için koyunlar astılar ve 

[onları ağırlamak için] diğer hazırlıklara başladırlar. Köyün bilgesi bir 

koşu ekmek ve yoğurt kaptı ve zâhide getirdi. Çok açlardı. İştahla, 

bal gibi yediler. Gece yarısından sonra köylüler geldi, sofralar do-

natıp büryânlar getirdiler. Zâhid “Benim iştâhım yok, köpeklere 

verin. Yiyebildiğiniz kadar yiyin, yiyemediğinizi köpeklere verin.” 

dedi. “Bekletelim mi?” diye sordular. “Hayır, yarına bırakmak 

olmaz.” dedi.”   

Diğer hikâyede ise Tebrîzli Zâhid müritleri ile kaplıcaya gidi-

yormuş. Yanlarına çok azık almışlar. Zâhid tüm azıklarını ilk durakta 

yemiş ve sonraya hiçbir şey bırakmamış. Bir köye varmışlar, köylüler 

kebap için hazırlık yapmaya başlayınca bir derviş gidip hazırda olan 

yoğurt, ekmek ve başka ne varsa getirmiş, zâhid yemiş ve rahatla-

mış. Ve sonrasında hiçbir şey ile ilgilenmemiş.   
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Makālât-ı Şems ve Mesnevî’nin tenkitli metnini hazırlayan Dr. 

Muhammed Alî Muvahhid, Hâfız Kerbelâî Hüseyin’in eserinden yola 

çıkarak buradaki zâhidin muhtemelen Muînüddîn Muhammed bin 

Ramazân (ö.1196) olabileceğini söyler.  William Chittick, Me and 

Rûmi’de ikinci hikâyeyi nakleder ve kitabın sonunda Muvahhid’in 

verdiği bilgiyi aktarır.  Sonuç îtibâriyle, Makālât’taki “Zâhid-i Tebrî-

zî” ile Bostân’daki arasında bir ilgi yoktur.  

X. Hicrî asır sûfîlerinden ve Kübreviyye tarîkatına mensup Hâ-

fız Kerbelâî Hüseyin (ö.1590/998) isimli zâtın Ravzâtü’l-Cinân adlı 

bir eseri vardır. Bu eser Tebrîz meşâhiri ve âriflerinin mezârları hak-

kında kaleme alınmıştır. Kerbelâî Hüseyin eserinde hocasından 

naklen, Sâdî’nin isim vermeden hikâyesinde anlattığı kişinin Selebâf 

olduğunu söyler. Muvahhid’in tahmînine göre, muhtemelen Sadî 

Mekke dönüşü sırasında Tebrîz’den geçtiği zaman bu hikâyeyi ora-

daki halktan duymuştur ve Bostân’da işlemiştir. Muvahhid’in çalış-

ması dışında bu konu üzerine bir de makāle yazılmıştır.  

Tebrîzli Şems’in hayâtı ne kadar esrârengiz ve sırlar içindeyse, 

bir dönem hocası olan Ebûbekir Selebâf’ınki da öyledir. Şeyh Ebû-

bekir muhtemelen sepet örerek geçimini sağladığı için kendisine Se-

lebâf denmiştir. Ayrıca, kendi döneminin çok büyük hocalarından ve 

âriflerinden sayılmamış olacak ki, Şems gençken Tebrîz’de meşhur 

olan “yetmiş baba” veya “yetmiş iki baba” arasında adı geçmez. Bu 

Tebrizli “baba”ların adları Ravzât’ta sayılmaktadır. Şems, Tebrîz’de-

ki bu zatlar hakkında gāyet mütevâzidir ve Makālât’ta şöyle der:  

“Orada öyle kişiler varmış ki, en hakirleri benim, ki deniz be-

ni dışarı atmış.  

Çerçöpü bir köşeye atar gibi. Ben böyleyim, peki ya onlar?!”   
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Üstâd Muvahhid, Selebâf’ın kendi hângâhının olduğunu ve o 

dönem sûfîlerinden farklı meşrepte olduğunu söyler. Yine Muvah-

hid’e göre Şems dönemin siyâsîlerine ve hattâ hırka giyme ve giy-

dirmeye îtinâsızlık gibi bazı davranışları ondan öğrenmiştir:  

“Ben kendi şehrimden çıktığımdan beri şeyh görmedim. Ya-

parsa eğer, Şeyhlik Mevlânâ’ya yakışır ancak o hırka vermez. Gelip 

zorla “İllâ bize hırka ver, saçımızı kes” diye ısrar edip zorla hırka ver-

mek başkadır, “Gel benim mürîdim ol.” demesi başka. O Şeyh Ebû-

bekir’de bu hırka verme geleneği yok. Kendi şeyhimi görmedim. 

Var, ben bu taleple kendi şehrimden çıktım ancak [henüz] bulama-

dım. Âlem şeyhsiz değil ya...”   

Selebâf’ın hayâtı ile ilgili ne yazık ki daha detaylı bilgi bulun-

muyor. Sipehsâlâr ondan hiç bahsetmez ve Eflâkî ise Şems’ten bah-

sederken, Selebâf hakkında bir iki cümle ile yetinir. Makālât’ta ise, 

Şems’in karmaşık cümleleri arasından yukarıda aktarılan cümleler 

kadar bilgi bulunmaktadır.  

Şüphesiz yedinci hicrî asır tasavvuf ve edebiyâtı açısından İs-

lâm coğrafsyasının en verimli asrıdır. Bu yüzyılın en mühim şahsi-

yetlerinden biri olan Sâdî, Tebrîz’de duyduğu bir hikâyeyi isim ver-

meden Bostân’da aktarır ve yaklaşık iki buçuk asır sonra Hâfız Ker-

belâî Hüseyin, hocasından naklen bu “Tebrîzli zâhid”in aslında 

Şems’in hocalığını yapmış olan Ebûbekir Selebâf olduğunu söyler. 

Eski Bostân şerhlerinde bu iddiâyı reddeden veya tasvip eden her-

hangi görüş bulunmamaktadır. Bunun sebebi aslında Bostân şerh-

lerinin çoğunlukla muhtevâdan ziyâde dilbilgisi kāideleri cihetinden 

ele alınması olabilir.  
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OKU (duklarım) 

DUY (duklarım) 

GÖR (düklerim) 
 

 

Kemal Y. Aren 

 

NE YAPTIK BİZ ?.. 

-Aziz dostum, bu soruyu genel olarak mı soruyorsun, özel 

olarak mı? 

- Nasıl yâni, genelden özelden kastın ne? 

-Ahmet’in Mehmet’in yaptığını mı soruyorsun, yoksa insan 

olarak bütün insanların ne yaptığını mı? 

- Ahmet’ten, Mehmet’ten bana ne? Elbette bütün insanlar, 

bütün insanlık adına insanın ne yaptığını soruyorum!... 

-Bak canım Ahmet’ten, Mehmet’ten bana ne deme!.. Ahmet 

otobanda araba kullanırken zevkinden makas atarak son sür’at gidi-

yor, Mehmetler, Hatîceler sizlere ömür!... Onun için Ahmet’in yaptı-

ğını küçümseme, hepimizi ilgilendiriyor!...  

Ama bütün insanlık adına insanın neler yaptığını soruyorsan 

o da önemli: 

Şâir “Kimimiz öldük, kimimiz şiir söyledik!” demiş.  

Tabii o şâirlik etmiş.! Eder!... 

Amma, bana sorarsan insan, insanlık adına çok ama çok ö-

nemli şeyler yaptı!... Tekerleği buldu araba yaptı, bugün zevkle 
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kurulup çalım sattığın Rolls-Roycelar, Ahmet’in otobanda makas 

atarak nice ölümlü kazalara sebep olduğu arabalar, onun eseri!   

 İnsan elektriği buldu, evlerimizi aydınlattı, sonra, sonra kulla-

nım alanını genişletti; elektrikli âletler, motorlar, trenler yaptı; 

önemli buluşlardı bunlar, ne diyorsunuz siz!... 

Bütün bunların hepsi  Promete1’nin ateşi, insanlığın yararına 

Olimpos2’tan, Zeus3 gibi dehşetli bir sâhibin elinden çalması ve in-

sanlığa armağan etmesiyle başladı. Zeus çok kızdı o zaman, ama ol-

sun!.. İnsanlık çok şey kazandı. 

 Ha, sonra ne mi oldu? Ateşli silâhlar falan, onları mı soruyor-

sunuz? Onlar bütün bu çabaların, bu uğurda ömürlerin hebâ olduğu 

çalışmaların döküntüsü…Zîra Promete işin bu kısmını aklının ucuna 

bile getirmemişti, O, sâdece insanları karanlıktan, soğuktan, hasta-

lıklardan kurtarmak istemişti. Tabiî her zaman, her yerde olur bâzı 

kötü kişiler!.. Kendi çıkarları için  bunları kullanabilirler; olur, vardır, 

çâresiziz, bunları yok edemezsin!.. Yaradılış kānūnudur, durdura-

mazsın! Böyleleri var diye ateşten, elektrikten, atomdan vazgeçe-

meyiz ki!...Onları keşfettik bir kere!. Gün ışığına çıktılar!...  

Peki ama “Mâvi Balina oyunu”. Bakın haberin başlığını berâ-

berce okuyalım: 

”Adana’da, babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki 

Emine Karadağ’ın ‘Mâvi Balina Oyunu’nun kurbânı olduğu ortaya 

çıktı!”  

Peki… o, ne olacak?  

                                                 
1
 Yunan mitolojisinde insanlara yardım eden bir yarı tanrı. 

2
 Yunan mitolojisinde tanrıların oturduğu dağ. 

3
 Yunan mitolojisinde adı geçen baş tanrı. 
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Ve, atom bombası ile helâk olan insanların trajedisi?... Ara-

dan neredeyse bir asra yakın zaman geçti ama oralardaki radyasyo-

nun etkileri hâlâ devam ediyor. Bu, bunlar ve diğer insanlık felâket-

leri… onlar ne olacak?  

Bütün bunları insanlığın başına  armağan(!)  eden de insan! 

Ve daha yüzlercesini, binlercesini!… 

Ama konumuz bunları sayıp dökmek değil, şu soruya cevap 

aramak: 

 Ne yaptık biz?  

 ‘İşte bunları yaptık! ’ mı diyelim?.. 

 Evet!.. 

 Bir başka cevâbınız varsa söyleyin! 

    * 

 Var olmasına var da, tam cevap mı bilemiyorum: 

 “Evet sen, bir şeye kesin olarak inanıyordun: Nasıl ki tabiat, 

insan karşısında sorumluluk taşımadığı gibi, bilim adamı da kendi a-

raştırmalarının sonucu için sorumluluk taşımaz!” 

 Böyle diyor Cengiz Aytmatov Kasandra Damgası adlı ese-

rindeki ana kahramanının ağzından.4 

 Demek böyle imiş!.. İlim adamı denilen o mübarek insan, 

bir anlamda masalların Zümrüdüanka kuşu, tıpkı masallarda olduğu 

gibi insan oğlunu bir anda yedi kat göklere çıkarıyor, ama bir anda 

yedi kat yer altına da indirebiliyormuş!  Ve, bundan bir sorumluluk 

                                                 
4
 ‘İlim adamı’ ile ilgili alıntı:  Cengiz Aytmatov’un Kasandra Damgası isimli eserinin 

213’cü sayfasından alındı. Okuyucularıma bu eseri behemahal bulup okumalarını 
salık veririm.  Ötüken Yayınlarından çıkmıştı. 
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da duymazmış!... Atomu îcat eder, tıpta kullanır, sanâyide kullanır 

ama bomba yapar, insanların topluca katledilmesinde de kulla-

nırmış! 

‘Tablet’ nâmıyla tesmiye edilen, hârika bilgi kutusunu keşfe-

der, kâh insanoğlunu bilgilendirme yolunda hârika hizmetler görür, 

kâh küçücük yavruların beyinlerini yıkayıp onları, intihar etmenin 

çok iyi bir şey olduğuna inandırır. Emine Karadağ gibi mâsum yavru-

cakları ölüme sürükler. Ve, Emine Karadağlar!... Allah’ım ne kadar 

da çoklar!.. Ne kadar!... 

Evet ilim adamı bunlardan sorumlu değilmiş!...  

Tabiat,  depremle yerin altını üstüne çeviriyor, sellerle ortalı-

ğı yıkıp dümdüz ediyor ve bundan şuncacık sorumluluk almıyor da 

ilim adamı niye sorumlu oluyormuş ki?.. Cengiz Aytmatov’un roman 

kahramanı öyle diyor!… 

Peki, buna bir cevâbınız var mı? 

Bende yok!  

Ama siz bir düşünün isterseniz!… 

    * 

 ZEYTİN ve İNCİR!... 

Geçen gün (5 Şubat 2019) Karar gazetesinde Mevlâna İdris 

Bey’in köşe yazısının içinde bir bölüm pek hoşuma gitti. Onu sizinle 

paylaşmak isterim:  

 Yazarımız anlatıyor: 

 “Yeni öğrendim, İncir ve zeytin ağaçları aynı yıl meyve verir-

miş. İncir ve zeytin ağaçları yan yana dikildiğinde, zeytine zararlı o-

lan ve verimi düşüren zeytin sineklerini incir ağacı kendine çeker-
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miş. Sonra? … Sonra incir balı yiyen bu sinekler zehirlenip ölürmüş. 

Tin suresinde de yan yana geçmez mi bu iki ağaç: “Ve’t-tîni ve’z-

zeytûni…” 

Bu tabiat gerçeğini ben de yazardan öğrendim.  Ondan Allah 

râzı olsun!... Ama âdetimdir, güzel bir şey öğrenince bunu sev-

diklerime, tanıdıklarıma hemen naklederim. Bu cümleden olarak a-

ziz dostum Bâki Bilgin’e anlattığımda hayranlık ifâdesi ile “Kemal 

Ağabey Rabbimin yüce hikmetine bakar mısınız:  Zeytini zararlılar-

dan korumak için yanına incir diktiriyor ve  böylece zeytini bizzat  

kendisi koruyor!..” 

   * 

Bir Sâmiha Anne sözünü buraya almak isterim: 

“Bugün cemiyetimizi tehdit eden en mühim hastalık, âile mü-

essesemizin zayıf düşmesi ve içtimâî bünyedeki sağlam yerinin sar-

sılmış olmasıdır.”5 

Buradan hareketle diyorum ki: Emine Karadağ’ları ‘Mâvi Bali-

na’lardan muhâfaza etme meselesine çâre bulmak vazîfesi önce âi-

lelerindir.  Âileler bu konuda çâresiz kalırsa, ‘zeytinini incir ağacı ile 

koruyan Rabbim, Eminelerini de her türlü şerden muhâfaza buyur-

sun!‘ diye duâ edelim!... 

Rabbimden cümlenize sağlık ve âfiyetler niyaz ederim!  

                                                 
5
 Bu ibâreyi  Sâmiha Anne’nin sohbetlerinden birinde tutulan bir nottan aldım. 


