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MEHMET AKİF ERSOY’UN 
ÖĞRENCİLİĞİ VE ÖĞRETMENLİĞİ

F atih’te Sarıgüzel Mahallesi’nde dünya-
ya gelen Akif, ailesinden iyi bir terbiye 
ve güçlü bir dinî eğitim görerek beş ya-

şından önce Emir Buharî Mahalle Mektebi’ne 
başladı. Annesi, Akif’in medresede okumasını 
isterken babası ise onun mektepte yetişmesi-
ni arzu etmektedir. Tâhir Efendi eşini şu söz-
lerle ikna eder: “Medresede okuyacağı şeyleri 
oğluma ben öğretirim.” 
“Başlattığı gün mektebe, duydum ki, diyordu,
 Rahmetli babam: “Âdem olur oğlum ilerde.”

Annemse, oturmuş, paşalıklar kuruyordu...
Âdemliği geçtik! Paşalık olsun, o nerde?

Âmâli tezâd üzre giderken ebeveynin,
Hep böyle harâb olmada etfâl ara yerde!  

(etfâl: Çocuklar)”
Mehmet Akif, hatıralarında çevrede çok 

sevilen babası için, “Benim hem babam, hem 
hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğren-
dim” der. Tahir Efendi, oğluyla yakından ala-
kadar olur. Hem terbiyesine hem de dersleri-
ne dikkat eder. Onunla âdeta arkadaşlık kurar, 
birçok konuyu oğluyla tartışır. Sevgi ve saygı 
sınırları içinde onunla sağlam bir diyalog kurar. 

Mehmet Akif, ilköğrenimini tamamlayıp 
Fatih Merkez Rüştiyesi’ni ve Mekteb-i Mülki-
ye’yi bitirdi. Gençlik yıllarında, bir gün yaşayı-
şını çok beğendiği, inançlı, fikren ve ahlaken 
düzgün bir insan olarak gördüğü Osman Peh-
livan’a gider ve kendisine “Osman! Sen dü-
rüst ve mert bir arkadaşsın. Ben de iri yapılı ve 
kuvvetliyim. Fakat sen okumayı bilmiyorsun, 
ben pehlivanlığı. Gel, sen bana pehlivanlığı 
öğret, ben de sana okumayı öğreteyim” der 
ve çok sevdiği ata sporunu bu kişiden öğrenir. 
“Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” sözü 
gereğince güreş dışında yüzmek, atlamak, taş 
atmak, koşmak gibi bedenle ilgili sporlarla da 
uğraşır.

Akif, ilim uğruna hocalarının peşinden ko-
şan gayretli bir talebedir. Tanıdığı hocalardan 
mümkün mertebe en iyi şekilde ders almak 
ister. Bu hususta hiçbir zahmetten kaçmaz, 
üşenmez. Uzak yakın demeden ilim meclisle-
rine katılır. Ders alamadığı âlimlerin sohbetle-
rine katılır ve hiç olmazsa anlattıklarından bir 
şeyler öğrenmeye çalışırdı. 

Mehmet Akif’in özel öğrenimi, baba-
sından aldığı dini bilgiler, Arapça ve akaitle 
baslar. Daha sonra da Fatih Camii baş imamı 
Arap Hoca’dan Kur’an-ı hıfza çalışır. 

 Akif, Halkalı Baytar Mektebi Öğrencisi
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Selanikli Esad Dede’den Farsça, Hoca 
Halis Efendi’den Arapça dersleri alır. Bu 
Doğu dilleri yanında Baytar İbrahim Efen-
di’den Fransızca öğrenir. Mehmet Akif; 
Sa’di’nin Gülistan’ını, Fuzuli’nin Leyla ile 
Mecnun’unu, Mevlana’nın Mesnevisini ve 
Şirazlı Hafız’ın Divan’ını ilgi duyduğu için 
okur. Rüştiyede Fransızca, Farsça, Türkçe ve 
Arapça derslerinden birinci olur.

Devrinin üstatlarından istifade eden, 
Farsçayı öğrenen; babasından ise Arapçayı 
mükemmel kavrayan Mehmet Akif, Mül-
kiye’nin yüksek kısmına geçtiği yıl “babası 
vefat ettiğinden ve Sarıgüzel’deki evleri yan-
dığından” mecburiyet üzerine Halkalı Baytar 
Mektebi’ne girer. Yatılı okuduğu bu okulda, 
bir hocasının okul birinciliğini Ermeni bir öğ-
rencinin alacağını ihtar etmesi üzerine gün-
lerce ders çalışır ve okulu birincilikle bitire-
rek 1893’te mezun olur. 

1893’te başlayan memurluk hayatı yak-
laşık yirmi yıl sürecektir. Tarım Bakanlığı’na 
bağlı olarak Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve 
Arabistan’da çalışır.

 Memuriyeti sırasında lisan öğrenmeye 
de devam etmiştir. Mehmet Akif, edebiyata 
olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğret-
menliği yaparak sürdürür.

4 Ekim 1906’da, esas baytarlık vazifesine 
ek olarak Halkalı Ziraat Mektebi hocalığını da 
üzerine alır. 25 Ağustos 1907’de de Çiftçilik 
Makinist Mektebi tahrir hocalığını yapmaya 
başlar. 1907’de Darülfünun’da Edebiyat-ı 
Osmaniye dersleri vermeye başladı. 1908 
yılından sonra Sırat-ı Müstakim ve Sebilür-
reşat mecmualarında şiir ve yazıları yayım-
landı.

11 Kasım 1908’de Darülfünun Edebiyat 
Şubesine “Edebiyat-ı Osmaniye” muallimli-
ğine tayin edilen Mehmet Akif Balkan Har-
bi sebebiyle Darülfünun’daki görevinden 
1913’te istifa etti.

 Birinci Dünya Savaşı’ndan önce 1913’te 
Mısır ve Hicaz’a gitti. 1914 Eylülünde “Darül 
Hilafeti’l- Aliyye” Medresesinin taliye (orta-
öğretim bölümü) 5. ve 6. sınıflarından birer 
şubeye ders vermeye başlar. Öğretmenliği 
esnasında öğrencilerin anlayacakları şekil-
de dersleri anlatır, bazı konuları örneklerle 
zenginleştirerek vermeye çalışırdı. Arapça 
tercüme usulü öğrencileri tarafından beğe-
nilirdi. Gençliğin hislerine saygılı olan, baş-
kalarının kusurlarını aramayıp onları yerme-

ğe kalkmayan Akif’e göre insan önce kendi 
kusurlarını görmeli ve düzeltmeliydi.

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin neşriyat 
şubesinde Recaizade Ekrem, Cenap Şaha-
bettin, Süleyman Nazif ve Abdülhak Hamid 
ile birlikte çalışan Mehmet Akif, Fatih ve Ba-
yezid Camii kürsüsünde halka hitap ederek 
vatan savunmasının önemini anlatmıştır.

 İzmir’in 1919’da işgalinden sonra Batı 
Anadolu’da başlayan Millî Mücadele’ye des-
tek vermek için Balıkesir’e geçmiş ve verdiği 
vaazlarla halkın mücadele azmini güçlendir-
miştir. Balıkesir’de sanat hakkında fikirlerini 
soran öğrencilere “Sanat, sanat içindir düs-
turu ölmüştür. Cemiyete, hayata yaramayan 
sanat yerin dibine batsın!” diyerek sanatın 
millet yaşantısı için önemini belirtmiş; şiirin 
millî-dinî bir imanla yazılıp halkı bilinçlendir-
mesi ve sanatın hayat için olması gerektiğini 
savunmuştur.

Mayıs 1920 tarihinde Burdur Milletve-
kili seçildi. Kastamonu Nasrullah Camii’nde 
heyecanlı bir vaaz vererek Sevr Antlaşması 
ve Millî Mücadele hakkında halkı aydınlattı. 
Millî Mücadele ruhunu taşımayı ve milletçe 
gafletten kurtulmamız gerektiğini ifade eden 
bu vaaz 1921’de basılarak bütün vilayetlere 
ve cephelere dağıtıldı.

20 Aralık 1920’de Ankara’ya döndüğün-
de Taceddin Dergâhı’na yerleşti. Bu sırada 
yazdığı şiir TBMM’de üst üste birkaç defa 
coşkuyla okunarak İstiklal Marşı olarak kabul 
edildi (12 Mart 1921). İstiklal Marşı şairi ola-
rak kendine verilmek istenen parayı maddi 
sıkıntı içinde olmasına rağmen kabul etme-
yerek fakir kadın ve çocuklara iş öğreterek 
geçim kaygılarına son vermek amacıyla ku-
rulan “Daru’l Mesai” adlı hayır kuruluşuna 
vermesi yaygın eğitime ve toplumun kalkın-
masına ne kadar önem verdiğini göstermek-
tedir.

Milli Mücadele’den ve Cumhuriyet’in ila-
nından sonra Akif, şahsının hedef haline ge-
tirilmesi ve yanlış anlaşılması üzerine Mısır’a 
gider. Abbas Halim Paşa’nın davetleri üzeri-
ne 1925 yılına kadar kışları Mısır’da yazları 
İstanbul’da geçiren Mehmet Akif, 1925’in 
sonlarına doğru Türkiye’den Mısır’a gider, 
on bir sene de geri dönmez. Bu gidiş ve dön-
meyiş yanlış anlaşıldığına inanan bir adamın 
gönüllü sürgünü gibidir. Mısır, Akif için kır-
gınlık, hüzün, yakıcı ve derin bir hasret ve 
yalnızlık demektir.
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Mehmet Âkif, yakın dostlarından Abbas 
Halim Paşa’nın davetini kabul ederek ailesini 
geçindirebilmek için 1929 yılında “El-Cami-
atü’l Mısriyye Darülfünunu” Mısır Üniversi-
tesinde Türk Edebiyatı, Türk Lisanı profesör-
lüğüne başlamış, 1936 yılına kadar edebiyat 
kısmı 3 ve 4. sınıfların dersine girmiştir. Bu sı-
rada Kahire’ye oldukça uzak Hâlvan (Hilvan) 
adlı küçük bir köyde oturmakta ve derslerini 
vermek üzere haftanın iki günü Kahire’ye in-
mekte; dersten çıkar çıkmaz hemen trene at-
layıp Hâlvan’a dönmektedir. Mehmet Akif Er-
soy ders vermek için şehrin merkezine gittiği 
günlerde Türk talebelerle muhabbet etmeyi, 
çay içmeyi ihmal etmemiştir. 

Prens Halim Bey’in dairesine uğrar, İma-
meddin Bey’i ziyaret eder. Muhabbetinin 
en sağlam olduğu arkadaşı Ezher’e gittiğin-
de odasında ziyaret ettiği “üzerinde çalıştı-
ğı Kur’an Meali’ni İstanbul’a geri dönerken 
emanet ettiği” Yozgatlı İhsan Efendi’dir. Meh-
met Akif, Hâlvan’da çok sevdiği: Abdülveh-
hab Azzam’la ve kışın Hâlvan’a gelince Abbas 
Halim Paşa ile görüşür. Yaz gelince bazen Ez-
her’deki birkaç Türk talebe Akif’i Hâlvan’da 

ziyaret eder, onlarla sohbet ederek vakit ge-
çirir. Mehmet Akif, Safahat kitabının son cildi 
olan, 1918-1933 yılları arasında yazdığı 42 
parça şiirinden oluşan “Gölgeler”i 1933 yılın-
da Mısır’da bastırır.

Safahat’ın ilk kitabının başlangıç şiirinde 
belirttiği gibi:
 “Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleye-
mem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım   
(…)

Oku şayed sana bir hisli yürek lazımsa;
Oku zira onu yazdım iki söz yazdımsa” 

sözleriyle Mehmet Akif gördüğü ve gönlünde 
hissettiklerini yazdığını belirtmiş okuyucudan 
yaşanılan dönemi anlamalarını istemiştir.

Mehmet Akif Ersoy’a göre cehaleti bitire-
cek olan, toplumun ilmini nitelikli bir eğitimle 
arttıracak olan vicdan ve liyakat sahibi öğret-
menlerdir. Sokaktan meclise, cami kürsülerin-
den üniversite kürsülerine kadar ulaştığı her 
bireyin gönlüne dokunmaya, insanları eğit-
meye ve onları aydınlatmaya çalışan Mehmet 
Akif, nitelikli bir öğrencilik sonrasında iyi bir 
eğitimci olmayı başarmıştır.

Adı Ebü’l-hakemdi, Ebû-cehil oldu. Nice ehliyetli 
kişiler vardı ki haset yüzünden ehliyetsiz oldu.
                        (Hz. Mevlânâ)
 
HASET
Nice hikmet ehli, hasedinden cehaletin babası oldu,
İlimden, irfandan sıyrılıp cahillerin en kabası oldu.
20 Ocak 2023                                  (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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BEREKETZÂDE İSMAİL HAKKI’NIN 
ANILARINDAKİ HÜKÜMDARLAR, 
DEVLET ADAMLARI, EDİP VE 
ŞAİRLER

MUSTAFA 
ÖZCANBereketzâde İsmail Hakkı(1851-1918), 

Akşehir kaymakamlığında bulunmuş-
tur. Onun anılarında1  burası ve Konya 

hakkındaki değerlendirmelerini 2003 yılında 
bir yazı konusu yapmıştık. Bu yazımızda ise 
önce Bereketzâde İsmail Hakkı ve Akşehir 
hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, dev-
leti yöneten padişahlara; devlet ricaline ve dö-
nemin edip ve yazarlarına ilişkin görüşlerini 
anlatmaya çalışacağız.

Kitabın 4. sayfasında Bereketzâde İsmail 
Hakkı’nın kısaca hayatı anlatılmaktadır.  Bu-
radaki bilgiler, Türk Diyanet Vakfı İslâm An-
siklopedisindeki bilgiler olup Mehmet Oku-
yan tarafından kaleme alınmıştır. Buna göre 
Bereketzade İsmail Hakkı 1851-1918 yılları 
arasında yaşamıştır. Babası Saray’da çuhadar 
olan Hasan Basri Efendi’dir. Sıbyan mektebin-
de okumuş, medreselere devam etmiş, daha 
sonra da Mülkiye mektebine girmiş, burada 
bir buçuk yıl kadar eğitim ve öğretim gördük-
ten sonra yeni açılan Darülfunun’a geçmiş-
tir.1871 yılında burasının kapatılması üzerine 
tahsili yarıda kalmış, Namık Kemal’in çıkardı-
ğı İbret gazetesinde yazılar yayımlamıştır.

O Zamanki Akşehir: 
Öncelikle hatıralarda “Akşehir kasabası” 

şeklinde geçer. Akşehir’in coğrafi konumu 
anlatılır. Bereketzâde İsmail Hakkı Bey, Ak-
şehir’e Cihanbeyli yoluyla gelmiştir. İlçenin 
toplam nüfusu 33.000 tahmin edilmektedir. 
Ancak Türkmenlerden, Yörüklerden, Kürt-
lerden pek çok kişinin kaydı bulunmadığını 
belirterek, bu sayının daha fazla olduğunu 
söylemektedir. Akşehir içinde 2000 kadar 
Ermeni vardır. Akşehir’e bir saat mesafede-
ki Bermende köyünde yaklaşık 700-800 ka-
dar Rum ikamet etmektedir. Geri kalan ahali 
Müslüman’dır.  Müslümanlar çiftçilikle, Rum 
ve Ermeniler ise sarraflık ve ticaret hayatıyla 
meşguldürler. Müslümanlar borç harç içinde-
dirler. Bunlar ise ekonomik bakımından güçlü 
olup ilçenin ticaret hayatını ellerinde tutmak-

tadırlar. Askerlikle yükümlü olmadıklarından 
ekonomik durumları giderek iyileşmekte, nü-
fusça da artmaktadırlar.

Akşehir’de 1250’den fazla hane, bir be-
desten,  büyük bir çarşı, birkaç han, iki ha-
mam vardır. Henüz rüştiyesi açılmamıştır. 
İmaret Camii, Ulu Camii, İplikçi Camii adla-
rıyla bilinen üç büyük cami, on bir tane med-
rese, redif taburu merkezi olduğundan bir de 
büyük bir asker deposu ile Ermenilere ait iki 
kilise bulunmaktadır.(s.239)

I-Devlet İdare Eden Hükümdarlara Dair 
Tespitleri: 

Yazar kitabında devletin başındaki ida-
recilere yönelik değerlendirmelerde bulun-
maktadır. Bunlar padişahlardır. Ancak yazarın 
döneminde bizzat duyduğu, olaylarına tanık 
olduğu yahut gördüğü bu padişahların sayı-
sı üçü geçmez.   Taht’a çıkış sırasıyla kitapta 
adından bahsedilenlerin başında Abdülaziz 
gelmektedir. Onu V. Murad ve II. Abdülhamit 
takip etmektedir.  Padişahların içinde en uzun 
süre taht’ta kalan II. Abdülhamit’tir.

1-Sultan Abdülaziz:
Abdülaziz Han, İmparatorluğa birçok eser 

bırakmış bir padişahtır. Tahta çıktıktan sonra 
devletin azamet ve kudretini, kara ve deniz 
kuvvetlerini arttırmak için uğraşmıştır. Askeri 
gücümüzü sayısal olarak arttırmanın yolunu 
bulmuştur. Nizamiye, ihtiyat, redif, müstahfaz 
adıyla 700 bini geçen bir askeri kuvvet mey-
dana getirmiştir. Büyük küçük 25’ten fazla 
zırhlı, yüzü aşkın ahşap harp ve nakliye gemi-
sinden oluşan bir donanma teşkil ettirmiştir. 
O zamana göre devletin denizde ikinci dere-
cede sayılacak kadar çok gemisi olur. Ne var ki 
padişahtan daha fazlası umulur. Bereketzâde 
onun için çok saygılı bir dil kullanır. Oysa o de-
ğil fazlasını vermeyi, sonradan yanlış yapma-
ya devam eder. 

 1 Bereketzâde İsmail Hakkı, Yâd-ı Mâzi, Yayına Hazırlayan: Mümtaz Habib Güven, Nehir Yayınları, İstanbul1997, 335 s
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Ahlakında büyük bir değişme görülür. Sa-
rayın israfları, devlet hazinesinin tahammül 
edemeyeceği boyutlara varır. Sultan Abdül-
mecit’in vefatında Kırım meselesi masrafları 
ve banknot bedelleriyle birlikte devletin iç ve 
dış borçları toplam 30 milyon liraya bile ulaş-
mazken Abdülaziz zamanında yalnız dış borç-
lar 200 milyonu geçer. Ülkenin gelirlerinin 
yarısı bu borçların faizi olarak gitmeye başlar.  
Gerçekte alınan borçların bir kısmı devletin 
şan ve azamet kazanması için harcanması ge-
reken yerlere sarf edilmiştir ama bir kısmı da 
borçlanmaların yüzde elli ve elli beş hesabıyla 
yapılmasından doğmuştur. Ama en önemli 
harcamalar, “ israf ve sefahat, ihtılas ve irtıkab 
gibi sebepler ve haller”den kaynaklanmıştır. 
Bereketzâde’ye göre “ saltanat işlerinin gö-
rülmesinde umuma fayda hiç gözetilmez bir 
hale gelmişti”(s.173).

Yazar, Abdülaziz döneminde memurların 
sık sık değiştirilmesi ve hatta Valiler ve mu-
tasarrıfların daha atandıkları yere ulaşmadan 
azledilmelerini de yanlış bulmaktadır. Yine 
padişahın huzurunda gerçeği hiç kimsenin 
anlatamadığına inanmaktadır. Saltanata en 
yakın olanlar aksine onu sık sık kışkırtmışlar-
dır. Bu durum zaman içinde onun saltanattan 
ayrı düşmesine yol açmıştır.  Bu tavırlar gide-
rek artınca,  neticede saltanattan ayrı düşer. 
İşin bu neticeye varması saltana yakın olanla-
rın ihaneti yüzündendir. Bu hal, devletin sadık 
dostlarını üzmüştür(s.172-173).

Bereketzâde İsmail Hakkı, Padişah Ab-
dülaziz’in intiharı zamanında İstanbul’da de-
ğildir. İzmir’dedir. Ancak İstanbul’a döndüğü 
zaman herkesin ağzında bu olay vardır. Padi-
şah, tahttan indirildikten sonra gördüğü bas-
kı ve tahkirin şiddetine tahammül edemeyip 
hal’inin altıncı günü, “ hizmetindeki cariyeleri 
yanından savarak bulunduğu odanın kapısı-
nı kapatmış, sakalını düzeltmek için evvelce 
cariyelerin birinden almış olduğu makas ile 
iki kolundaki kan damarlarını keserek vefat 
ettiği haberi dolaşmaya başlamıştır.  Bu ara-
da şehit edildiği yolundaki rivayetler de çıkar. 
Aslında Bereketzâde bu rivayetlere pek önem 
vermez. Aradan 5-6 yıl geçtikten sonra Mid-
hat Paşa ve arkadaşlarının yargılanmaları za-
manında ölümün şehadet suretiyle meydana 
geldiği yayılan rivayetlere bağlı olarak halkın 
zihninde yer etmeye başladığını ileri sürer. 
Türlü türlü şüpheler ve tereddütlerle kamuo-
yunun meşgul edildiğini bildirir. Bereketzâde 

bu konuda yazılan eserler içinde, tereddüdün 
karanlığını, zihin karışıklığını dağıtan bir eser-
den söz eder ki bu inkılâptan hemen sonra ba-
sılıp yayınlanan Mahmut Celaleddin Paşa’nın 
Mir’at-ı Hakikat’ıdır. O burada Abdülaziz’in 
şehadetinden bahsetmemiştir. Aksine canına 
kıydığı yolundaki hükümleri kuvvetlendir-
miştir.  Bereketzâde, ayrıca eğer Abdülaziz’in 
şehadeti söz konusu olsaydı, bunu en önce 
Mahmet Celâleddin Paşa’nın yazacağını be-
lirtmiştir(s.171).

2-Sultan V. Murad: 
Bereketzâde İsmail Hakkı, bu padişahın 

taht’a çıktığı zaman Akka’dır. Münadiler onun 
padişah olduğunu duyurmuşlardır. Bir iki gün 
içinde de irade-i seniyyenin kararı, mutasarrıf-
lığa gelir. Bu karara göre Bereketzâde ile Nuri 
Bey serbest kalmıştır. Cülûs günü sabahleyin 
erkenden gözetim altında bulunduğu yerden 
aniden çıkarılmasından ötürü biraz vehim 
ve telaş etmiş, bu olay,  mizacında bir sapma 
meydana getirmiştir.  Padişah Abdülaziz’in 
ölüm şekli, bundan duyduğu acı, mizacında-
ki sapmayı şiddetlendirmiş, şuurunu alt üst 
emiştir. Tedavisine itina edildiyse de başarılı 
olunamamıştır. Ansızın ortaya çıkan bu facia, 
Devlet’in geleceği hakkında ümit besleyen bir 
hayli vatanseverin ümitsizlik ve üzüntüye ka-
pılmasına yol açmıştır. Aradan iki üç ay geçer 
geçmez, taht’ta değişikliğe gidilmiş, Saltanat 
tahtına II. Abdülhamit oturtulmuştur(s.194).

3- Sultan II. Abdülhamit:
V. Murad’tan sonra padişah olur. Otuz 

üç yıl hükümdarlık yapar. Doğrudan doğru-
ya kendisi hakkında fikir beyan edilmez ama 
çeşitli sorunlar anlatılırken dönemine dair 
tespitlerde bulunulur.  Ülke olarak yaşanılan 
sıkıntılara değinilir. Ancak Midhat Paşa’nın 
başına gelenler uzun uzun anlatılmış, hatta 
zımni olarak padişah eleştirilmiştir.



55

 

II. Derecedeki Devlet Adamları
Devletin çeşitli kademelerinde görev alan 

devlet ricaline gelince;  Yad-ı Mazi’de üç ki-
şinin adından yeri geldikçe bahsedilmektedir. 
Bunlardan ilki Ahmet Cevdet Paşa’dır. Diğeri 
ise Mithat Paşa’dır. Bereketzâde İsmail Hakkı, 
Mithat Paşa’dan uzun uzadıya söz etmekte, 
onun devlete olan çeşitli hizmetlerini, ekono-
miye, idari ve siyasi yapıya kazandırdıklarını 
anlatmaya çalışmaktadır. Bu yüzden en faz-
la yeri Mithat Paşa’ya ayrılmıştır diyebiliriz. 
Mahmut Nedim Paşa ise doğrudan değil de 
dolaylı yoldan eleştirilmektedir. Şimdi bu dev-
let ricalini sırasıyla görelim…

1-Ahmet Cevdet Paşa:
Bereketzâde İsmail Hakkı, onu, Dahiliye 

Nazırı iken tanır. Cevdet Paşa’nın, Koska’da-
ki konağına El-hac İbrahim Efendi tarafından 
götürülür. El-hac İbrahim Efendi, Bereketzâ-
de İsmail Hakkı Beyi takdir eder, sohbet sıra-
sında, onun bir mektupçuluğa tayin hususu-
nu açar. Cevdet Paşa,  o sıralarda açık bulunan 
Kosova mektupluğunu önerir. Bereketzâde 
İsmail Hakkı Bey ise, bu beklenmedik yardı-
mı için Paşa’ya teşekkür ettikten sonra kendi 
isteğinin, “idare usulünde derinlik ve meleke 
kazanmak olduğu için bir mülkiye kayma-
kamlığına” talip olduğunu belirtir. Bunun 
üzerine gülümseyen Paşa, yanındaki Bakanlık 
müsteşarına  “nerelerinin açık bulunduğunu 
sormuş, Arabistan’da çöle yakın bir yer söy-
lenmiştir. “Orası inip binmeye, harp ve darbe 
muktedir bir kaymakam ister” demiş ve bu 
defa müsteşarın  “Akşehir”i hatırlatması üze-
rine “münasiptir” şeklinde cevap vermiştir. 
Bunun üzerine Sadaret’e tezkere yazılmasını 
emretmiştir.  Bereketzâde  smail Hakkı Bey’e 
de şakayla karışık iltifat  etmiş ve “Hoca Nas-
reddin merhumun parlak menkıbelerinden 
isteriz” diye buyurmuştur.  Yazar, Cevdet 
Paşa’nın bilgisini, geniş kültürünü övmüş, 
her eserini bilim ve faziletine parlak bir delil” 
saymıştır. Hatta onu zamanın “allâmesi” diye 
tanıtmıştır.(s.213).

2- Mithat Paşa:
 II. Abdülhamit’in cülusundan dört ay 

sonra Midhat Paşa sadrazam olur. Aradan 
yaklaşık iki, iki buçuk ay geçer geçmez gö-
revden azledilir. İzzettin vapuru ile Avrupa’ya 
gönderilir.

Akşehir’in eski kaymakamına göre, Mit-
hat Paşa, vilayet işlerinde çok başarılı ve in-
tibah üzere bulunur. Bağdat Müftüsü Zahevî 

Paşa’nın onun için şöyle dediğini kaydeder: “ 
Ne uyuklar, ne de uyur.”  Paşa, ileri görüşlü ve 
çalışkan bir insandır. Bereketzâde İsmail Hak-
kı Bey de ondan “ seçkin bir fikir, demir bir el 
ile işleri yürütmeye, değiştirmeye muktedir, 
bir ağız açtırmaz idi”(s.206) diye övgüyle bah-
seder. “Devletine, vatanına olan sadakatinin 
yüceliğine” yaptığı işlerin güzelliğinin işaret 
ettiğini bildiren Bereketzâde böyle bir insanın 
her türlü saygıyı hak ettiğini, birtakım vehim 
işlerine karıştırılarak yok edilmek istenmesi-
nin devlet binasının yıkılmasına çalışmakla eş 
değer olduğunu belirtmektedir.(s.207). Mit-
hat Paşa gibi insanların varlığı devletin, mil-
letin ayakta kalmasına yol açar. Aksi ise ülke 
ve devlet hakkında hayırlı neticeler vermez. 
Vermediğini de yaşanan feci olaylar göster-
miştir(s.207).

Bereketzâde İsmail Hakkı Bey, Yâd-ı Mâ-
zi’de, Paşa’nın diktatörlük hevesinde ve hava-
sında kanat çırptığına dair sözlere katılmaz. 
Onları gerçekçi bulmaz. Bunlar, onun yaptığı 
iyi hizmetleri çekemeyenlerin iftiralarıdır. O, 
devletin büyüklüğüne, kudret ve ihtişamına 
her bakımdan olumlu hizmetlerde bulun-
muştur. Paşa, akıllı bir insandır. Onun bu yanı, 
herkesçe kabul edilmiştir. Osmanlı padişahları 
gibi bu devletin azametine, kudret ve ihtişa-
mına katkı yapmaya çalışmıştır. Üstlendiği 
görevlerin, başarılı çalışmaların yanında ufak 
tefek hataları olsa bile onun bu gayretleri gör-
mezlikten gelinemez.

Bereketzâde İsmail Hakkı Bey, İmparator-
luğun halini tasvir ederken çok karamsardır. 
Arazinin çalıştırılmadığını, ziraatımızın çok 
geri kaldığını, fabrika ve atölyelerimizin bu-
lunmadığını, iğneden ipliğe kadar bütün za-
ruri ihtiyaçlarımızı batıdan karşıladığımızı, ge-
rektiği kadar sanat okulumuzun olmadığını, 
memleketin biçare çocuklarından pek çoğu-
nun avare gezdiğini, yerli malı kullanma bilin-
ci uyandırılamadığını söyledikten sonra sözü 
Mithat Paşa’ya getirerek şöyle demekten ken-
dini alamamaktadır: “Mithat Paşa’nın, o unu-
tulmaz vezirin,  vatanın saadet ve selâmetine 
sarf edilmiş âli himmetleri yâd olundukça in-
san, ne kadar taşkın  neşe ve gurura kapılıyor-
sa, şimdiye dek, vatanseverler arasında  ona 
denk bir fert çıkmadığı düşünüldükçe gönül, 
hüzün ve  kederle o kadar coşuyor”(s.208).

Bilindiği üzere II. Abdülhamit tahta çık-
masından dört ay sonra Midhat Paşa’yı sada-
ret makamına getirir. 
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Aradan iki, iki buçuk ay geçer geçmez, bu 
kez apar topar Dolmabahçe Sarayı’na götürü-
lerek elinden sadaret mührü alınmış ve ken-
disi azlolunduktan sonra Taif’e sürülmüştür. 
Ünlü şair Namık Kemal, Bereketzâde İsmail 
Hakkı’yı, Midhat Paşa’nın konağına götürdüğü 
için onu yakından tanımaktadır. Midhat Pa-
şa’nın onun üzerinde bıraktığı izlenimi yazar 
şöyle anlatmaktadır: “…Fikir ve mütalaalarını 
serbest ve akıcı şekilde şerh ve takrir eden bir 
devlet adamı gördüm. Meclisinde söylenen 
sözler hep devletin şan ve şevketini arttırmaya 
dair, cereyan eden bahis ve müzakereler vata-
nın umran ve saadetiyle ilgili idi.”(s.195).

Bereketzâde İsmail Hakkı, böyle tanıttı-
ğı Midhat Paşa’nın kötü niyetli düşmanların,  
çekemeyen ve kıskanan kötü niyetli düşman-
ların, onu sürekli hakaret etmesine bir anlam 
veremez(s.195). O, ayrıca Midhat Paşa, Niş 
Eyaleti’nde yaptığı devlet işlerini tek tek sayar. 
Bu eyaleti,  halka rahat vermeyen eşkıyadan 
kurtarır. Burada yerinde ekonomik tedbirler 
alarak pek çok yol yapar. Yine bu yollarda pos-
ta ve yolcu taşımak üzere araba şirketi kurar; 
nehirler üzerinde köprüler inşa eder, bazı ne-
hirlerden kanallar açtırır, karakol, hapishane, 
kışla, ıslahevi gibi bina ve kurumlar meydana 
getirir. Eyalette kurduğu pazarlar sayesinde 
kısa sürede ekonomik canlanma sağlar. Bu 
önlemler sayesinde halk zenginleşmeye baş-
lamıştır.   Bereketzade bir süre sonra onun 
başarılarını gören Babıali’nin bu defa yeni bir 
idarî düzenlemeye giderek Vidin, Silistre ve 
Niş eyaletlerini birleştirerek Tuna adıyla bir 
vilayet kurduğunu, başına da vali olarak Mid-
hat Paşa’yı getirdiğini bildirir. Tuna vilâyetin-
den sorumlu olan Midhat Paşa, vatansever bir 
Vali olarak anılmaktadır. Öyle ki Tuna vilayeti 
diğer Osmanlı vilayetlerinin teşkili için örnek 
vilayet sayılmıştır. Buradayken kötü niyetli 
Slav cemiyetlerinin çıkarlarını engellediği için 
Paşa’nın canına dahi kastedildiğini belirtir. Ne 
var ki onu vatanına hizmetten hiçbir şey alıko-
yamaz. Devlete olan hizmetini herkesin takdir 
ettiği Paşa’yı Şûrâ-yı Devlet Reisliğine atarlar. 
Bu seçkin kurumda yeni yeni düzenlemelere 
gider, kurumun eksikleri tamamlar. Bir bakıma 
onun gelişmesine katkıda bulunur. İstanbul’da 
ilk sanat okulunu (Mekteb-i Sanayi-i Osmanî)  
ve Emniyet Sandığını kurar. Bunlara gelir ge-
tirici kaynaklar temin eder. Yurt dışına çeşitli 
sanatları öğrenmeleri için beş sene müddetle 
Fransa’ya yirmi öğrenci gönderir. O bu sanat 

okullarına o kadar çok önem verir ki, bunları 
bizzat kendisi denetler.  Yağmurlu, fırtınalı 
havada dahi evinden çıkıp bu okulları teftişe 
gider. Emniyet Sandığının gelirini artırır, öz 
sermayesini güçlendirir.

Paşa, Şûrâ-yı Devlet Başkanlığından, VI. 
Ordu’yu nezaret etmek yetkisi de eklenerek 
Bağdat Valiliğine atanır. İki yıl kadar kaldığı bu 
yerde gece gündüz çalışır. Öbür vilayetlerdeki 
kalkınma hamlelerini, imar ve bayındırlık faali-
yetlerini burada da sürdürür. Onun bu çaba ve 
gayretleri neticesinde Irak ve çevresi, ikinci bir 
Mısır haline yaklaşmış olur(s.201).  Bereketzâ-
de İsmail Hakkı Bey,  Bağdat’taki çalışmaları 
esnasında tramvay inşası dahi yaptığını orada 
da Emniyet Sandığı kurduğunu, ıslahevi, has-
tane açtığını, hatta merkezî hükümetin yap-
ması gereken pek çok işi üstlendiğini anlatır. 
Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde işlemek üzere 
vapurlar satın aldığını, nakliye işlerini kolaylaş-
tıracak önlemlere başvurduğunu kısaca vilaye-
tin bayındır olmasına, halkın refahına, geçin-
me şartlarının genişlemesine ve iyileşmesine 
hizmet ettiğini belirtmektedir. Görülüyor ki 
Paşa, hangi vilayetin başına getirilmişse o vi-
layette kalkınma hamleleri başlamış, öncelikle 
asayişi sağlamış, yeni iş sahaları açmış, ticaret 
canlanmıştır. Özellikle sağlık konusunu çözül-
mesi gereken bir sorun olarak değerlendirmiş-
tir. Ekonomik yokluk ve yoksullukla mücadele 
edilmiştir. Sulama kanalları açtırarak, sulama 
işleri düzenlemiş ve halkın yararına sunmuş-
tur.  Bütün bunlar Paşa’nın üretime ne kadar 
önem verdiğini göstermektedir.

3- Mahmut Nedim Paşa: 
Bereketzâde Mahmut Nedim Paşa hakkın-

da çok fazla bilgi vermez. Ancak ondan pek de 
olumlu bahsetmemektedir.
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II. Şair ve Edipler:
Bunların en önemlileri Namık Kemal,  Ziya 

Paşa, Şair Arif Hikmet Bey,  Ahmet Midhat 
Efendi, Ebüzziya Tevfik Bey’dir. Nuri Bey ise 
sadece İbret yazarı ve Bereketzâde’nin sürgün 
arkadaşı olarak eserde yer almıştır. Ebüzziya 
Tevfik ve Nuri Bey için ayrıca özel bir paragraf 
açma gereği duyulmamıştır.

1-Namık Kemal:
İbret gazetesi denilince akla Namık Ke-

mal(1840-1888) gelir. Bu yüzden Türk basın 
tarihinde İbret gazetesinin özel bir yeri vardır. 
Bir gün Bereketzâde İsmail Hakkı, gazeteye 
iki makale gönderir. Makaleleri Namık Kemal 
beğenince, yazarıyla tanışmak ister. Ona haber 
yollanır.  Bereketzâde İsmail Hakkı da bu da-
vete uyarak Namık Kemal’i, Şehzadebaşı’nda-
ki evinde ziyaret eder. Namık Kemal, onu çok 
sıcak karşılar. Kırk yıllık dostuymuş gibi dav-
ranır. Namık Kemal, ondan, matbaaya devam 
etmesini ister. Bunun üzerine Beyoğlu’ndaki 
İbret gazetesinin idarehanesine gidip gelmeye 
başlar. Namık Kemal’i orada iki üç kere daha 
ya görmüş ya da görmemiştir. Fakat İbret’in 
yönetim yerinde Ahmet Midhat Efendi’yi daha 
çok görme şansını elde etmiştir.(s.41).

Bereketzâde İsmail Hakkı’nın gazete ida-
rehanesine devam etmeye başlamaqsının 
üzerinden 3 ay geçer. Namık Kemal’in meşhur 
Vatan Yahut Silistre adlı piyesi, Gedikpaşa’da 
Güllü Agop tiyatrosunda oynanır. O gece ti-
yatroda izdiham olur. Eser, çok beğenilmiş ve 
alkışlanmıştır. Bunu izleyen günlerde İbret 
kapatılır. Bereketzâde de içlerinde olmak üze-
re Namık Kemal ve arkadaşları sürgüne gön-
derilir. Bereketzâde İsmail Hakkı,  evden nasıl 
tutuklanıp götürüldüğünü, sürgün olayını nasıl 
yaşadığını anlatır.(s.44-46).

Bereketzâde İsmail Hakkı’ya göre Namık 
Kemal, tutukluluk anında bile arkadaşlarını 
düşünmüştür. Vapurla yapılan yolculuk esna-
sında bile neşesini kaybetmez. Sürgün yerleri 
olarak Namık Kemal Beye Kıbrıs’ın mutasar-
rıflık merkezi olan Lefkoşe, Ahmet Midhat 
Efendi ile Ebüzziya Tevfik Beye Rodos adası 
düşmüştür. Bereketzâde İsmail Hakkı Bey, Na-
mık Kemal’in de akrabası olan Nuri Bey ile sür-
gün cezasını Akkâ’da çeker. Sürgün cezasına 
çarptırılanlar arasında Ahmet Midhat Efendi 
hariç herkes Namık Kemal’le birlikte olmaya 
can atar. Namık Kemal ise hiçbiri arasında fark 
gözetmez. En azından kimi tercih ettiğini belli 
etmez(s.54). Namık Kemal, Nuri Bey ile Bere-

ketzâde İsmail Hakkı Bey’i, Akka’da,  daha zor 
şartlar altında cezalarını çekecekleri için teselli 
eder. Onlara Akka’nın güzelliklerini anlatmaya 
çalışır. Bu sürgün yolculuğunda Kıbrıs’ta lima-
na yanaşıp da Namık Kemal’den ayrılmaları 
kendilerine bir hayli zor gelmiştir.

Aslında Namık Kemal’in sürgün yerinin 
sonradan Lefkoşa yerine Magosa’ya; Ahmet 
Midhat ile Tevfik Bey’in cezasının kalebend-
lik olduğunu ama bu cezanın uygulanmayıp 
mahpusluğa çevrildiğini yazarın sözlerinden 
anlıyoruz. Bir müddet sonra da bu iki şahsi-
yetin bulunduğu “ızdırap yuvası”nda çok zor 
şartlar altında kaldıklarını, hasta ve bitap düş-
tüklerini öğreniyoruz(s.139).

Son olarak bu ediplerin sürgünde iken 
bile yazı yazmaktan vazgeçmediklerini belir-
telim. Gerçekten de sürgündeyken birtakım 
müstear isimler ve takma künyelerle bazı ri-
saleler yayımlamışlardır. Namık Kemal Bey, 
“Sâbir”, Ahmet Midhat Efendi “Cevdet”, Nuri 
Bey “Muhlis”, ve Bereketzâde İsmail Hakkı, 
“Muhsin” adlarını seçmişlerdir. Tevfik Bey de 
“Ebüzziya” künyesini seçmiştir. Tevfik Bey’in 
künyesi sonradan o kadar şöhret bulmuştur 
ki isminden pek çok ziyade kendisini anlatır 
olmuştur(s.140).   Sultan V. Murad’ın tahta çık-
ması(hicri:1293) üzerine Bereketzâde İsmail 
Hakkı Bey ile Nuri Bey, padişah iradesi üzerine 
Akkâ’da serbest kalmışlardır.

2-Ziya Paşa:
Bereketzâde Paşa’yı Konya’da vali iken ya-

kından tanımıştır. Harabat sahibini gider ziya-
ret eder. Akşehir’e dair bilgiler verir, gördük-
lerini arz eder.  Paşa,  bu görüşme esnasında 
Bereketzâde’nin anlattıklarından çok üzüntü 
duymuştur. Özellikle murabahacılardan o da 
kaymakam gibi yakınmış, hatta onları hiç sev-
mediğini ifade etmiştir. Bir defa Paşa’yı ziyare-
te gittiğinde onun da bunları hiç sevmediğini 
anlar. Paşa, çıkarılan tahvillerin bir miktarını 
Konya Belediyesi için alı koyduğundan Dersa-
adet’e şikâyet edilir. Paşa, hükümet tarafından 
bundan dolayı uyarılmıştır.

Öte yandan vücutça pek rahatsızdır Ziya 
Paşa. Zamanın meseleleri de kendisini pek 
fazla üzmektedir. Sözgelişi Vilayet İdare Mec-
lisi’nin Müslüman olmayan üyelerinden biri, 
menfaatine uygun ve şahsi işi olduğu zaman 
toplantılara gelir, başka vakitler meclise uğ-
ramaz. Bundan dolayı bir gün o adamı haşlar, 
haşlar ama son derece üzülür. Bereketzâde de 
onu yatıştırmaya çalışmıştır.
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Bereketzâde’nin söylediğine göre Paşa, son 
zamanlarda fikren ümitsiz, cismen pek zayıf 
ve hastadır. O; hükümet konakları inşa eden, 
birçok yollar açan, o yollarda kervansaraylar, 
Amasya’da pek çok yapılar yapan Amasya 
mutasarrıfı, Suriye’de, Adana’da valilik eden 
Ziya Paşa değil gibidir.  Oysa neşesi yerinde 
olduğu zaman sohbetine doyum olmaz. Tatlı 
fıkraları, neşeli sözleriyle arkadaşlarının yü-
zünü güldürür. Çevresindeki idarecilere evlat 
muamelesi yapar, aşırı bir davranışını gördüğü 
idareciyi tatlı bir şekilde uyarır. Bereketzâde’ye 
göre o zamanlar şanlı bir vali’nin bir kaymaka-
mı azletmesi, bir yere naklini çıkartması hiç de 
zor bir iş değildir.(s.260). Ama o emri altındaki 
iyi niyetle çalışan idarecileri himaye etmiştir. 
Anadolu’da yaşamış şairler hakkındaki bir söy-
leşide, en çok Mevlit şairi Süleyman Çelebi’yi 
sevdiği ve beğendiğini açıklamıştır. Süleyman 
Çelebi’ye özel bir hürmeti vardır. Bereketzâde 
İsmail Hakkı, Ziya Paşa’nın;  bu görüşünü Ha-
rabat antolojisinin önsözünde de açıkladığını 
bildirmektedir.

3-Ahmet Midhat Efendi: 
Tanzimat döneminin gözde hikâye ve ro-

mancısıdır. Verimli bir yazardır.  Bereketzâ-
de İsmail Hakkı, Namık Kemal’in isteği ile 
Haçopola Çarşısı’ndaki İbret gazetesine de-
vam etmeye başladığı zaman Ahmet Midhat 
Efendi’yi tanımıştır. Namık Kemal’den çok onu 
İbret’te görmüş ve kendisiyle konuşmuştur.  
Daha sonra kendisiyle ortak kaderi paylaşacağı 
gümrük komiseri Nuri Bey’i de burada tanı-
mıştır. Nuri Bey ile Ebüzziya Tevfik’i o zamana 
kadar hiç görmemiştir.

Tutuklanmak, Ahmet Midhat Efendi’yi çok 
tedirgin etmiştir. Bu tedirginlik Rodos’a kadar 
sürmüştür. Ahmet Midhat konuşmalarında 
bunu belli etmiş, hatta Namık Kemal’e serze-
nişte bulunmak istemiştir. Ancak arkadaşları,  
onun bu sitemleriyle neşelerinin bozulmasına 
izin vermemişlerdir.  Ahmet Midhat hariç, di-
ğer sürgünleri, deniz tutmuştur. Bereketzâde 
İsmail Hakkı, onun şunları söylediğini zikret-
mektedir:

“Midhat Efendi ara sıra: “ Ben aile sahibi ve 
aile efradını seven bir adamım, ben kalemine 
sarılarak geçinmeye azmetmiş bir sanatkârım” 
sözlerini tutturur ve şehzade V. Murad’a inti-
sabı bulunmadığını ortaya koyarak, bu felâkete 
haksız yere düştüğünü söyler dururdu”(s.73).

4-Şair Arif Hikmet Bey: 
Dönemin önde gelen şairlerindendir. Bere-

ketzâde İsmail Hakkı Bey’in sürgünden sonra 
tanıştığı kişilerden birisidir. O da Bereketzâde 
İsmail Hakkı Bey gibi memuriyetle vilayet 
vilayet gezmiş, tanıştıklarından 20 yıl sonra 
Dersaadet İstinkaf –ı Hukuk Dairesi azalığında 
görüşmüşlerdir… Memuriyet işlerinden biraz 
boş kalınca sohbet ederler, haldeki olaylardan, 
geçmişten konuşurlar. Karşılıklı şiirler yazarlar, 
latife ederler. Aralarında şaka ve latife eksik 
olmaz. Arif Hikmet Bey, ömrünün sonlarına 
doğru evlenmiştir. Evlendiği geceye izafeten 
bir şiir kaleme almıştır(s.212).

Sonuç:
Sonuç olarak diyebiliriz ki Akşehir’in eski 

kaymakamlarından olan Bereketzade İsmail 
Hakkı Bey’in anıları sadece bu yeşil ilçede ge-
çen günlerini, yaptığı hizmeti hikâye etmez, 
O, bu anılarında hem Konya’ya, hem de dö-
nemine ışık tutmuştur. Namık Kemal’in akra-
bası Nuri Bey’le birlikte sürgünde bulunduğu 
sırada yaşadıklarını anlatmış, devleti yöneten-
lere ilişkin tespitleriyle de dikkati çekmiştir. 
Özellikle devlet ricaline ve Namık Kemal, Ziya 
Paşa, Ahmet Midhat Efendi gibi gözde ediplere 
ilişkin verdiği bilgiler edebiyat tarihi açısından 
son derece yerinde ve önemlidir. Ayrıca baş-
ta kendisi olmak üzere Namık Kemal, Ahmet 
Midhat Efendi, Nuri Bey ve Ebüzziya Tevfik’in 
sürgün hayatlarının nasıl geçtiğine ilişkin açık-
lamaları bize yararlı bir fikir vermektedir. Özel-
likle Namık Kemal ve Konya Valisi Ziya Paşa 
hakkında övücü sözler kullanmıştır. Bir devlet 
adamı olarak da Midhat Paşa’yı takdir etmiş, 
memleketin hangi sorunlarıyla boğuştuğunu, 
ne gibi yenilikler yaptığını, başarısının sebep-
lerini, onu çekemeyen insanların yadırgatıcı 
davranışlarını anlatmıştır. Kitapta başka dev-
let ricalinin de adları geçmişse de bunlara iliş-
kin pek bir bilgi bulunmamaktadır.
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ANUŞ 
GÖKCE

HALİDE EDİP ADIVAR’DA 
MİLLİ MÜCADELE RUHU

M illi mücadelenin kazanılmasında 
liderler ne kadar önemliyse, hal-
kın ve askerlerin moralini düzel-

ten, milli ve manevî duygularını galeyana 
getiren yazarlar da o kadar önemlidir. Bu 
kıymetli kalem erbabından biri de Halide 
Edip Adıvar’dır.

Halide Edip, 1884 yılında İstanbul’da 
dünyaya geldi. Babası Ceyb-i Hümayun Da-
iresi kâtiplerinden Mehmet Edip Bey, annesi 
ise Bedrifam Hanım’dır.

Küçük yaşta annesini kaybeden Halide 
Edip, anneannesinin yanında büyüdü ve ilk 
terbiyesini ondan aldı. Annesinin ölümün-
den sonra birkaç evlilik yapan babasının 
yanında Anglo-Sakson bir eğitim aldı.  Üs-
küdar Amerikan Kız Kolejinin ilk öğrenci-
lerinden oldu. Devrin tanınmış şahsiyetleri 
Şükrü Efendi’den Arapça, Rıza Tevfik’ten 
Türk Edebiyatı ve felsefe, Salih Zeki Bey’den 
matematik dersleri aldı. Bu sırada Fransızca 
öğrendi ve musiki ile ilgilendi.

İlk evliliğini 1901 yılında koleji bitirdik-
ten sonra hocası Salih Zeki Bey’le yaptı. On-
dan iki oğlu oldu. 31 Mart Vakasından sonra 
ailesiyle birlikte Mısır’a kaçtı. Ortalık sakin-
leşince tekrar yurda döndü. 1909’da Darül 
Muallimat’ta pedagoji muallimliğine tayin 
edildi. 1911’de Salih Zeki’den ayrıldı. 

Eğitim hizmetlerine ağırlık veren Hali-
de Edip, Türkiye’nin geleceğine sahip çıka-
cak olan çocukların yetiştirilmesi için önce 
kadının eğitilmesi fikrini savunuyordu. İlk 
dönemde kaleme aldığı eserlerinde daha 
çok kadın ve çocuk eğitimi üzerinde durdu. 
1911’de kısa aralıklarla İngiltere’ye giden 
Halide Edip orada İngiliz aydınlarıyla tanış-
tı. Kadınların toplum hayatına katılması ve 
eğitilmesi amacıyla Teâlî Nisvan Cemiyetini 
kurdu. 1912’de faaliyete geçen Türk Oca-
ğı’nda görev aldı. Öğretmenlik ve müfettiş-
lik görevlerinin çalışmalarına, Cihan Harbi 
yıllarında Cemal Paşa’nın daveti üzerine 
gittiği Suriye’de devam etti. 1917’de Ad-
nan Adıvar ile evlendi. 1918’de Darülfünun 
Edebiyat Fakültesinde Batı Edebiyatı hoca-
sı oldu. Balkan Savaşında Batıların Müslü-

manlara karşı menfi tutumu, batıya olan 
inanç ve güvenin sarsılmasında etkili oldu.

15 Mayıs 1919’da İzmir’in İşgalinden 
sonra Fatih, Üsküdar ve Sultanahmet Mi-
tingine konuşmacı olarak katıldı. Özellikle 
Sultanahmet Mitinginde efsaneleşti. Bu 
yıllarda Anadolu’ya gizlice silah kaçırma 
işlerinde görev aldı. 1920’de kocasıyla bir-
likte Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleye 
katıldı. Cephelerde dolaştı ve Hilâl-i Ahmer 
hastanelerinde görev aldı. Bir yanda Hâki-
miyet-i Milliye gazetesinde çalışırken diğer 
yanda o günün heyecanını aksettiren yazı-
larını İstanbul’da çıkan gazete ve dergilerde 
yayınladı. Yunanlıların yaptıkları zulümle-
ri tetkik eden ve daha sonra genelkurmay 
başkanlığınca yayımlanan “Tetkik-i Meza-
lim Komisyonu” nda görev aldı. Milli Müca-
deledeki gösterdiği çalışmalarından dolayı 
önce onbaşı, sonra da çavuş rütbesi verildi. 

Milli Mücadeleden sonra kurucuları ara-
sında Adnan Adıvar’ın da bulunduğu Te-
rakkiperver Partisinin kapatılması üzerine 
Mustafa Kemal’le aralarında çıkan ihtilaflar 
yüzünden Türkiye’den ayrıldı. 

1925’te önce İngiltere’ye gitti, sonra 
Fransa’ya yerleşti. Williamstown Political 
İnstitute’un düzenlediği konferansa davet 
edilerek 1928’de Amerika’ya gitti. 1930’da 
Barnard College’de konferanslar vererek 
Amerika’yı dolaştı. Atatürk’ün vefatından 
sonra 1939’da yurda döndü. 1940’ta İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde İn-
giliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsünü kurmakla 
görevlendirildi. 1950’de Demokrat Partiden 
İzmir Milletvekili seçildi. 9 Ocak 1964’te 
İstanbul’da vefat ederek Merkezefendi Me-
zarlığına defnedildi.

Eserleri
 Halide Edip’i “Vurun Kahpeye” adlı ki-

tabında din adamlarını kötülediği için eleşti-
ren İnci Engünün onun eserlerini üç gurup-
ta toplar:
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1)) Kadın meselelerine dair romanla-
rı: Heyula (roman, İstanbul 1324), Seviye 
Talip (Bursa 1326), Yeni Turan (İstanbul, 
1329), Handan (İst. 1331), Son Eseri (İst. 
1331), Me’vut Hüküm (İst. 1917)9, Raik’in 
Annesi (1342), Harap Mabetler (Hikâye, İst. 
1326).

2) Milli Mücadele dönemini anlatan 
eserleri: Dağa Çıkan Kurt ( hikâye, İst. 
1338), Ateşten Gömlek (roman, İst. 1339), 
Kalp Ağrısı (roman, İst. 1340), Vurun Kah-
peye (roman, İst. 1926), Zeyno’nun Oğlu 
(roman, İst. 1928), İzmir’den Bursa’ya 
(hikâye, 1963), Kubbede Kalan Hoş Seda 
(hikâye, 1974)

3) Şahsiyetleri içinde bulundukları geniş 
toplumla birlikte ele alan cemiyet romanları: 
Sinekli Bakkal (İst. 1935), Yolpalas Cinayeti 
(İst. 1937), Tatarcık (İst. 1939), Sonsuz Pa-
nayır ( İst. 1946), Döner Ayna (İst. 1954), 
Akile Hanım Sokağı (1958), Hayat Parça-
ları (İst. 1963), Sevda Sokağı Komedyası 
(1972), Çaresâz (1972), Kerim Usta’nın 
Oğlu (1974).

Çevirileri: Henri Masse’nin Fransızca 
İslam (İngilizceye- 1938), Shakespare’den 
Hamlet (Vahit Tural ile, İst. 1941), Nasıl Ho-
şunuza Giderse (1943), Corialanus (1945), 
Antonius ve Kleopetra (Mine Urgan’la İst. 
1949), George Orwell’den Hayvan Çift-
liği (İst. 1954), Walpole’den Gizli Belde 
(İst. 1928), Gibb’den Osmanlı Şiiri Tari-
hi I (1943). Ayrıca Memoirs’i (1926), Mor 
Salkımlı Ev (anı, İst. 1963), The Turkish 
Ordeal’ı da (1928) “Türk’ün Ateşle İmti-
hanı” (anı, İstanbul 1962) adıyla Türkçeye 
çevirmiştir. Amerika’daki Konferanslarını 
Turkey Faces West (1930), Hindistan’daki 
konferanslarını da Conflict of East and West 
in Turkey (1935) adıyla yayınladı. Verdiği 
konferanslardan faydalanarak Türkiye’de 
Şark, Garp ve Amerikân Tesirleri (1955), 
Hindistan intibalarını da İnside İndia (1938) 
adlı eserlerini kaleme almıştır. 

İnceleme: İngiliz Edebiyatı Tarihi I, II, III 
(1940, 1943, 1949)

Diğer eserleri: Kenan Çobanları (tiyatro, 
İst. 1334), Maske ve Ruh (tiyatro, İst. 1937). 
(İnci Enginün, Halide Edip Maddesi, TEV 
İslam Ansk. Pdf)

Sanat anlayışı:
Halide Edip, “Ateşten Gömlek” adlı ro-

manın giriş kısmında Yakup Kadriye ithaf 

ettiği bir yazısında sanat anlayışını şöyle 
ifade eder: İnsan romanına koyduğu insan 
timsallerinin esiri olur. Biz onların yüzünü, 
ruhunu, hayatını biraz seçilir çizgilerle ha-
zırlar hazırlamaz insanın elinden çıkıyorlar, 
istediklerini söylüyorlar ve yapıyorlar. Sanat, 
hayatın en hâkim ve heyecanlı bir emri olan 
bütün tabiat ve hilkat, kendini ifade etmek 
isteyen kuvvetlerin gelişmesinden başka bir 
şey değil ki. Rodin’in en mükemmel hey-
kelini yaparken duyduğu güzel heyecanı, 
topraktan bebek yoğuran çocuk da duymu-
yor mu? Ben de çocuk gibi oturdum, iki ay 
emsalsiz bir heyecan içinde esasları tunçtan 
olan insanları çamurdan yoğurdum. İhtilâl 
ve isyan günlerinden beri koza, kurt kelebek 
devirleri tetkik edilen mahlûkat gibi Sakar-
ya silah arkadaşlarımın Ateşten Gömlek” te 
birkaç solgun aksini İstanbul ve ordu günle-
rinden alıp kâğıt üstüne koymaya çalıştım… 
(Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, s.XV, 
Özgür Yay. 7. Baskı, İst. 2002)

Eserlerinde zamanına göre sade bir dil 
kullanmıştır. Anlatımı akıcı ve durudur. 
Daha çok tasvir ve benzetme sanatları kul-
lanmıştır.

Halide Edip, sağlam bir yazar kimliği-
nin yanısıra halkı etkileyebilecek coşkulu 
bir hitabet yeteneğine de sahiptir. İzmir’in 
Yunanlılar tarafından işgalini telin etmek 
üzere kadınları örgütleyerek İstanbul’da 
protesto mitingleri düzenlemiştir. Fatih’te, 
Üsküdar’da ve Sultanahmet Mitinglerine 
konuşmacı olarak katılmıştır. 
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En ünlü mitingi Sultanahmet mitingi-
dir. Bu mitingden sonra İngilizler tarafından 
takibata uğramıştır. İstanbul’un işgalinden 
sonra kolejdeki hocasının haber vermesi 
üzerini eşi ve çocuklarıyla beraber Anado-
lu’ya kaçmıştır.

Halide Edip, Sultanahmet Mitingindeki 
duyduğu heyecanı ve muazzam kalabalığı 
şöyle anlatır:

“Bu 6 Haziran 1919 gününe rastlar. 
Sultanahmet Meydanına Fuat Paşa Türbesi 
sokağından girdim. Yanımda kaç kişi vardı, 
beni kim götürüyordu, bilemiyorum. Kalbim 
o kadar atıyordu ki yürürken sallanıyordum. 
Fakat Meydan’ın başına gelip kalabalığı gö-
rünce bana bir sükûnet geldi. Sultanahmet 
Camii’nin minareleri mavi boşluğa yükse-
len ilahî bir sanatkârın elinden çıkmış beyaz 
neyler gibiydi. Minarelerin dar şerefelerin-
den siyah bayraklar dalgalanıyordu. Cami-
i’nin önünde, yerde yüksek bir kürsü vardı. 
O da siyah bir örtüyle kaplıydı. Kürsünün 
önünde Wilson’un 12. prensibini temsil eden 
bir yazı vardı.

Sade Meydan değil ta Ayasofya’ya ka-
dar insan doluydu. Halk o kadar sıkışmıştı ki 
hareket edemeyecek bir hâlde idi. Askerler 
kalabalığın 200 bin kişi olduğunu söylüyor-
lardı.

Bu kımıldanamayacak kadar sıkı olan ka-
labalıktan başka, Camiin demir parmaklıkla-
rı, damlar, cami kubbeleri dahi insanla doluy-
du. Nasıl o kürsüye yaklaşabildim, farkında 
değilim. İki yanımda, iki önümde dört sün-
gülü asker bana yol açıyordu. Acaba, bunlar-
dan beni oraya götürmeleri istenmiş miydi? 
Yoksa kendi kendilerine mi gelmişlerdi, bil-
miyorum. Kürsünün önüne geldiğim zaman 
hayatımın en önemli dakikalarından birini 
yaşadığımı hissettim. Vücudumun her zer-
resi elektriklenmiş gibiydi. Bu hâl herhangi 
bir başka zamanda beni derhal öldürebilecek 

kudretteydi. Fakat o an benim için unutul-
maz bir tecrübedir, çünkü hiç sesi çıkmayan 
bu 200 bin kişinin ıstırabı bana aşılanmıştı.

İnanıyorum ki Sultanahmet’teki Halide 
her günkü Halide değildi. Bazen en müte-
vazî ve tanınamamış bir insanın büyük bir 
milletin en büyük idealini temsi edebilece-
ğine inanıyordum. Bu günkü Halide’nin kal-
bi bütün Türk kalplerinden gelen duyguyla 
atıyor ve Halide’ye gelecek yılların faciasını 
duyuruyordu.

Minarelerden gelen sesler kalabalık ara-
sındaki yüzlerce ulema Müslümanlığının bir 
nakaratı olan “Allahü Ekber, Allahü Ekber. La 
İlahe İllalalhü Vallahü Ekber, Allahü Ekber 
Ve Lillahil Hamd” ile bu seslere katılıyordu. 
Halide bu olağanüstü teraneyi dinlerken 
kendi kendine şunları söylüyordu:

İnsanların kardeşliğini ve barışını anla-
tan İslamlığın ölmezliği vardır. Batıl inançlar 
ve dar görüşler İslamiyet’ten değil. Allah’tan 
gelir gerçek İslamlık. Ben bu gün onun en 
yüksek noktasını ifade etmeye mecburum. 
Türkiye’de, benim zulme uğramış milletim 
de ebedîdir. O öteki milletlerde olan kusur 
ve faziletlere sahip olmakla birlikte, hiçbir 
maddi kuvvetin yok edemeyeceği manevî 
bir güce de sahiptir. Ben bu gün onun doğ-
ruluğunu anlatmalı, insanlığın kardeşliği an-
latan ruhunu vermeye çalışmalıyım.” Önce 
minarelere seslenerek onların şanlı tarihi-
mizi devam ettirmelerini istiyordum. Bu ko-
nuşmanın bir cümlesi millet arasında vecize 
yerini aldı: “Milletler dostumuz, hükûmetler 
düşmanımızdır.” Bunu söylerken Halide, de-
mokrat esaslara bağı gerçek bir Müslüman 
milletin duygusunu dile getiriyordu. Nihayet 
Halide, “İnsanlık ve adalet esaslarına sadık 
kalmak; herhangi şartlar olursa olsun hiçbir 
kuvvete boyun eğmemek hususunda kala-
balığa iki defa yemin ettirdi…” (Halide Edip 
Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı, pdf 14 v.d)
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Sultanahmet Mitingi
Kardeşler, Vatandaşlar,
Yedi yüzyılın şerefi göğe yükselen bu 

minarelerin tepesinden Osmanlı tarihinin 
yeni faciasını seyrediyor. Bu meydanlardan 
çok zaman alay halinde geçmiş olan büyük 
atalarımızın ruhuna hitap ediyor, başımı bu 
görünmeyen ve yenilmez ruhlara kaldıra-
rak diyorum ki: “Ben İslamiyet’in bedbaht 
bir kızıyım ve bu günün talihsiz, fakat aynı 
derecede kahraman devrinin anasıyım. Ata-
larımızın ruhları önünde eğiliyor, onlara bu 
günün yeni Türkiye’si adına hitap ediyorum 
ki, silahsız olan bu günkü milletin kalbi de 
onlarınki gibi yenilmez kudrettedir; Allah’a 
ve haklarımıza iman ediyoruz.

Evlatlar, kardeşler size dünyanın verdi-
ği hükmü dinleyiniz: Avrupalı itilaf devlet-
lerinin tecavüz siyaseti bazen hıyanetle ve 
daima haksız olarak Türkiye’ye çevrilmiştir. 
Eğer Ay’da ve yıldızlarda da Türk’le Müs-
lüman bulunduğunu söyleseler oralara da 
istila ordularını gönderirlerdi. Nihayet hilâli 
parçalamak için ellerine bir fırsat geçmiş-
tir. Bu kararlarına karşı bizi tutacak hiçbir 
Garplı kudret yoktur. Bu meselede bu insani 
olmayan karara katılmayanlar da aynı de-
recede, belki daha da mesuldürler. Onların 
hepsi insan haklarını ve milletlerin hakları-
nı müdafaa için mahkeme kurmuşlar; fakat 
orada yenilenlerin parçalanması hükmünü 
vermişlerdir. Türklere günahkâr diyen bu 
kimselerin kendileri o kadar günahkârdırlar 
ki Okyanus’un suları onları temizleyemez. 

Bir gün gelecektir ki daha büyük bir 
mahkeme, milletleri tabii haklarından 
mahrum bırakanları mahkûm edecektir. O 
mahkeme bu gün bizim aleyhimizde olan 
devletlerin fertlerinden teşekkül edecektir. 
Çünkü her ferdin içinde ezelî bir hak duygu-
su vardır ve milletleri meydana getiren de 
fertlerdir.

Kardeşler, evlatlar beni dinleyiniz. Sizin 
iki dostunuz vardır. Müslümanlar ve hakla-
rınız için seslerini bir gün yükseltecek olan 
medeni milletlerin fertleri. Birincisi bu gün 
sizinle beraberdir. İkincilerse bizim şaşmaz 
olan gayelerimizin hakkını er geç anlayacak 
olan fertlerdir. Hükumetler düşmanımız, 
milletler dostumuz ve kalbimizdeki haklı 
isyan da kuvvetimizdir. Bütün milletlerin 
haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. 
O gün geldiği zaman, bayraklarını alınız, bu 
maksat için canlarını veren kardeşlerimizi 
ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle 
beraber tekrarlayın: “Yüreğimizdeki mu-
kaddes heyecan milletlerin hakları ilan edi-
linceye kadar devam edecektir.”

Binlerce ses “yemin ediyoruz” diyerek 
cevap verdi. (Halide Edip Adıvar, Ateşten 
Gömlek, s. 216 vd.) Sultan Ahmet Mitingi-
ne evrak hazırlamadan katılan Halide edip, 
daha sonra çıkan gazete ve dergi sayfaların-
da çıkan haberleri birleştirerek sonradan bir 
metin yazmıştır. 

Sizlere Halide Edip Adıvar’ın bir eserini 
kısaca tanıtarak onu hayırla, rahmetle yâd 
etmiş olalım. Mekânı cennet olsun.
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ATEŞTEN GÖMLEK
Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, 

Özgür Yayınları, Yedinci Baskı, 2002- İST
Halide Edip, Milli Mücadeleyi ateşten bir 

gömlek olarak görür. Gerçekten de ordusu 
dağıtılmış, silahları elinden alınmış, hükü-
meti tarafında asi ilan edilen ve her hareketi 
baltalanan bir liderin etrafında işgal altında-
ki bir ülkede “İstiklal” için mücadele etmek 
ateşe atılmak değil de nedir?

“Ateşten Gömlek” te Halide Edip biz-
leri günlük tutan bir kahramanla tanıştırı-
yor.  Peyami, Sakarya savaşında iki baca-
ğını kaybetmiş ve başına bir kurşun isabet 
ederek Ankara Cebeci Askeri Hastanede 
tedavi altına alınan bir ihtiyat zabitidir. Bu 
kahraman askerin notlarından yola çıkarak 
onun kaleminden İstanbul halkının Anadolu 
ihtilaline karşı tavrını; bir yandan sur için-
deki halkın düşman gemilerini boğazda gör-
mekten duydukları nefreti ve tedirginliği, 
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme-
siyle duydukları derin tahassürü ve yardım 
için çırpınan vatanseverleri diğer taraftan 
Şişli ve Beyoğlu cihetindeki halkın vurdum-
duymazlığından; çalgılı müzikli eğlenceler-
den, ecnebilere sırtını dayayan şahısların 
hainliklerini dile getirir. İzmir’i işgal eden 
Yunanlıların Türklere yaptıkları zulümleri 
ve katliamları, İnönü savaşlarını, Eskişehir 
ve Kütahya’nın düşmesini, iç taraflara doğ-
ru halkın göç etmelerini eli silah tutanların 
Kuvayı Milliye’ye katılmalarını, bir değirmen 
gibi Türk gençliğinin ve zabitlerinin öğütül-
düğü Sakarya Melhamesini anlatır.

Cihan Harbinden sonra anlaşma yapıl-
mış; fakat istenilen barış ülkeye gelmemişti. 
İtilaf devletlerin savaş gemileri Boğaz içinde 
demirlemişler, topların yönün İstanbul üze-
rine çevirmişlerdi. Birinci Dünya savaşında 
Ermenilerin Türk halkına yaptığı katliamlar 
Türklerin üzerine yıkılmış, ecnebi matbuat-
ları Türkleri karalayan ve itham eden neş-
riyatlar yapıyorlardı. Bir avuç vatanseverler 
bunlara kat’i deliller sunarak Avrupa millet-
lerinin kamuoyunun Türkler tarafına deği-
şeceğini ümit ediyorlardı. İzmir’in işgaliyle 
birlikte bu ümitlerinin ne kadar boş olduğu-
nu gördüler.

Peyami İstanbullu genç bir hariciye 
kâtibi… İhsan en yakın arkadaşı. Cemal ve 
kardeşi Ayşe de İzmirli halazadeleri. Peya-
mi taşralı diye evlenmekten kaçtığı Ayşe’ye 

Milli mücadele esnasında âşık olur. İhsan 
da İzmir’in işgaliyle kocasını ve çocuğunu 
kaybederek halasının yanına İstanbul’a ge-
len Ayşe’ye ilk görüşte vurulur. Üç gencin 
kaderi Milli Mücadelede Sakarya savası es-
nasında birleşir. Ayşe hemşire olarak ordu-
ya katılır. Cemal ve İhsan da gönüllü olarak 
Ayşe ile birlikte Anadolu’ya geçerler ve hep 
birlikte İzmir’in ve tüm vatan topraklarının 
kurtarılması için ateşten gömleği giyenlerin 
kervanına katılırlar. Yazar Milli mücadelenin 
bütün evrelerini, İstanbul’daki vatansever-
lerin Anadolu İhtilali için cephane kaçırıp 
Anadolu’ya gönderdiklerini, İstanbul’dan 
Anadolu’ya geçmek isteyenlere yardımcı 
olduklarını sarih bir ifadeyle hikâye eder. 
Anadolu’da çetelerin milis kuvvetlerin Ku-
vayı Milliye kumandanlarınca teşkilatlandı-
rıldığını, düşmanla yapılan müsademeleri, 
düzenli ordunun kurulmasını, Hilafet ordu-
suyla düzenli ordunun çarpışmalarını, milis 
kuvvetlerin bir kısmının düzenli orduya ka-
tılmaktan içtinap ederek Hilafet ordusuna 
katıldıklarını, savaştan dönenlerin ve ihanet 
edenlerin idamı gibi Milli davayı baltalayan 
unsurları realist bir üslupla dile getiriyor.  
Yazar, İstanbul’un İşgalini, ilk şehitleri hal-
kın korkularını, milletvekillerinin düşman 
gemilerine bindirilerek götürüldüğünü; cep-
heleri, askerlerin durumlarını, cephane taşı-
yan kadınları, aç ve sefil bir halkı, kimsesiz 
kalan biçareleri; seyyar hastaneyi ve koşuş-
turmaları, yaralıları, inleyenleri ve hayata 
veda edenlerin gözlerinin kapatılması gibi 
savaşın bütün safhalarını, korkunçluğunu, 
gözyaşlarını ve yıkımlarını tüm gerçekliğiyle 
gözlerimizin önüne sermektedir. 
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HASBÎLİK VE TEVAZU
Hasbîlik  ve  tevazu… İşte  insanı  yücelten iki değer,
Hasbî düşün ve mütevazı ol, yücelmek ister isen eğer. 
20 Ocak 2023                                      (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

“-Cemal, İhsan bak. Benim de iki baca-
ğım koptu, kafam parçalandı. Bana karşı mu-
habbetinizde aşağı eğilen bir şey vardı. Niçin 
bunları görmeden öldünüz. Ben de bu ezeli 
şeyler için, bayrak için, namus için parçalan-
dım…” (Ateşten Gömlek, s.14)

Halkı iğfal eden ve Milli Mücadeleye kar-
şı kışkırtan şahıslar karşısında sert tedbirler 
alındığını yazar bize şu ifadelerle hatırlat-
maktadır: 

“…Çadırda İhsan başında sargısıyla bir 
şey olmamış gibi zabitleriyle konuşuyor ve 
Muhsin Bey anlatıyor. 

-Hepimiz yatmış, uyumuştuk. İnce bir 
kadın sesi, bir çocuk sesi gibi bir feryat nöbet-
çiyi uyandırmış. On beş, on altı yaşında kadar 
Çerkez kostümlü, ince güzel bir çocuk “zabit, 
zabit!” diye bize bağırıyormuş. Bana getir-
diler. Yarı ölü gibiydi. Hamza Bey çetesin-
denmiş. “İhsan Bey’i tuttular, öldürüyorlar, 
yetişin!” diye bağırıyordu. Hemen ata atladık 
gittik. İhsan bey Sarılar köyünde bu çocuğa 
yardım etmiş. Sonra nasıl olduysa Mehmet 

Çavuşun eline düşmüş. Nasılsa Hamza Bey 
çetesine girmiş. Mehmet Çavuş İhsan Bey’i 
öldürmeye andetmiş. Çocuk bunu bilmiyor-
muş. Köylülerin ekserisi Hilafet ordusuna 
aleyhtarıymış. Fakat Mehmet Çavuş onları 
kandırmış. Köyün önünde İhsan Bey’i pu-
suya düşürdükleri zaman anlamış. Koşarak 
yola çıkmış. Yaya olarak altı saat ötede beride 
koşmuş. Geldiği zaman ölü gibiydi…

Nahiyenin tedibine İhsan Bey gitti. Tedip 
üç gün sürdü. İhsan bey yüzü gözü toz içinde 
geldi:

-Köyü temizledik dedi. Bizim üç neferin 
gömüldüğü yere Mehmet Çavuş’u astık, 
dedi.” (Ateşten Gömlek, s.126 vd.)

Yazar Peyami’nin notlarından o kadar 
bedbinleşiyor ki sonunda bunun bir kâbus 
olduğunu ifade etmek zorunda kalıyor. Ger-
çekten Anadolu’nun işgali üzerine yapılan 
savaşlar, genç yaşta toprağa düşen canlar, 
öksüz ve yetim kalan çocuklar ve yanmış yı-
kılmış bir vatan toprağını görmek kâbus de-
ğil de nedir?
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