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BİR GEZİNİN PANORAMASI

Ramazan öncesi eskimeyen dostları-
mız Abdülhamit-Havva Avşar çifti 
Konya’ya gezmeye geldiler. Akşam 

kaldıkları otelden bizi aradılar. Oğlum çok 
yorgun olmasına rağmen bizi arabayla Hamit 
Amcasına götürdü. Biraz oturduktan sonra 
yanımızdan ayrıldı. Biz de bir iki saat sohbet 
ettik. Birbirimizi çok özlemişiz. Eskilerden, 
çocuklardan, arkadaşlardan ve onların aile 
fertlerinden bahsettik. Birbirimize çocukla-
rımızın resimlerini gösterdik. “A! ne kadar 
küçüktüler, şimdi kocaman olmuşlar” diye 
hayretle konuştuk. Epey arkadaşların kulak-
larını çınlattık. Ertesi gün için planlar yaptık. 
Yeniden buluşup Kelebekler Vadisine ve Sil-
le’ye gitmeye karar verdik. Sonra oğlum gelip 
bizi aldı.

Bir Pazar sabahı saat 11.00 sularında otelin 
lobisinde buluştuk. İlk istikametimiz Kelebek-
ler Vadisi oldu. Vadinin epey ziyaretçisi var. 
İnşallah hep öyle olur. Zira kelebeklerin yetiş-
tirilmesi çok masraflı bir iş. Birçok çalışanı var. 

Arkadaşlarımız rengârenk kelebekleri çok 
beğendiler. Kelebeklerin oluşma safhaları çok 
hoşlarına gitti. Kelebeklerin yaşam döngüsüy-
le ilgili bir animeyi ilgiyle izledik. Bol bol resim 
çektikten sonra Sille’ye doğru hareket ettik

Silledeki tarihi hamamı kapalı bulunca 
üzüldük. Orada hayat erken başlamış. Millet 
pazarını kurmuş, ziyaretçilere yetiştirdikleri 
ürünlerini satıyorlar. Çay boyunca Aya Eleni 
kilisesine kadar yürüdük. Cadde çok kalaba-
lık! Arabalardan yürüyecek yer bulamıyorsun. 
Her an bir arabanın çarpma tehlikesi var. Aya 
Eleni Kilisesini gezdik. Tasvirler ne kadar canlı 
ve güzel. Keşke her tarihi eser bu kadar şansa 
sahip olabilse. 1833 yılında tamir edilmiş olan 
kilisenin Kril alfabesiyle Türkçeye çevrilmiş 
kitabesini okuduk.

Öğle namazını 1283 yılında inşa edilmiş 
olan Ak Cami’de eda ettikten sonra Çatalhö-
yük ve Boncukluhöyük’ü ziyaret etmek üzere 
Çumra’ya doğru yola revan olduk.

Çatalhöyük
Saraçoğlu- Erler- Abditolu- Küçükköy 

güzergâhında yol alarak saat 16.00 sularında 
Çatalhöyük’te olduk. Konya Yenigün Gazete-
sinden çıkan Çatalhöyük dergisini kazı başka-
nı Ali Umut Türkcan’a verilmek üzere bekçi-
ye birkaç dergi emanet ettikten sonra sahayı 
gezmeye başladık. 

Önce maket evleri gezdik. Havva Hanım 
ilk defa Konya’ya gelmiş. Buraları görünce 
çok ilgisini çekti. Evlerin birinden çıktı ötekisi-
ne girdi. Evlerin iki odalı ve birisini kiler olarak 
kullanıldığını görünce hayretini gizleyemedi. 
Ben daha önce gezmiş olduğum için dilimin 
döndüğünce anlatmaya çalıştım. Daha sonra 
Çatalhöyük’te çıkan objelerin ve doğal yaşa-
mı tasvir eden resimlerin sergilendiği salonu 
gezdik. Çatalhöyük’te Yerleşim M.Ö 8500 yıl-
larına kadar iner. Burası insanların toplu bir 
şekilde şehir hayatını yaşadıkları ve hiç kavga 
etmeden barışçı yöntemlerle toplu halde ya-
şamın örneklerinin verildiği ilk mekândır ve 
çok büyük bir alanı kapsar. İnsanlar avcılığın 
yanında hayvanları evcilleştirmişler, onların 
etinden, sütünden ve yününden istifade et-
mişler. Ziraatla uğraşarak toprağı işlemişler; 
buğday, arpa, mercimek, nohut gibi bitkileri 
yetiştirmişlerdir. Obsidyenden süs eşyaları, 
baltalar, bıçaklar, ok uçları ve kamalar yap-
mışlardır. 
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Ticaretle uğraşmışlar, ihtiyaç fazları ma-
mul eşya ve ürünleri Akdeniz limanlarına 
götürüp orada kendi ihtiyaçları olan eşyalar-
la takas etmişlerdir. İnsanların cenin şekline 
getirilerek gömülmesi; özellikle kucağında 
dolgu maddesiyle doldurularak sıvanmış ve 
boyanmış kafatası bulunan cenin haline geti-
rilmiş kadın resmi misafirlerimizin çok ilgisini 
çekti. Ben de öldükten sonra bir yaşamın var-
lığına inanmış olabileceklerini söyledim. Ayrı-
ca Çatalhöyük’te çıkan objelerin temizlenme-
sinde Küçükköylü kadınların büyük bir sabır 
ve özveriyle çalıştıklarını ifade ettim.

Çatalhöyük’te sadece doğu höyüğünü ge-
zebildik. Ceymis Melleart’ın yaptığı kazı alanı 
kapalıymış, orayı gezemedik. Arkadaşlarımız 
evlerin temellerini, ocakları, ölülerin gömül-
dükleri mekânları, duvarların ak toprakla ba-
dana edildiğini ve çizilmiş şehir planını gördü-
ler. Ben de yeni binaların tavanın çökertilerek 
ve duvarların yarıya kadar yıktırılarak eski te-
meller üzerine yeniden yaptıklarını izah ettim. 
Bu bölümün duvarlarında öküz başı ve duva-
ra çizilmiş el resimlerinin görülmediğini; fakat 
kapalı olan sahada bunların hepsinin mevcut 
olduğu bilgisini verdim. Ziyaret vakti geçme-
den Çatalhöyük’e 9 km mesafede bulunan 
Hayıroğlu mahallesindeki Boncuklu höyüğü 
de görmek üzere hareket ettik.

Boncuklu Höyük 
Saat 17.00 gibi Boncuklu Höyük’te olduk. 

Ben de bayağı büyük bir tepe bulacağımı zan-
nettim. Gele gele bir düzlüğe geldik. Kimse 
yokmuş. Kapının girişindeki yazıyı okuduk. 
Burada yerleşim Çatalhöyükten önce olmuş. 
Bunlar Çatalhöyük’teki kavmin ataları imiş. 
1000 yıl kadar bu bölgede durmuşlar, sonra 

batıya doğru göç etmişler. 
Boncuklu Höyük,  çok sayıda boncuk bu-

lunduğu için bu adla anılıyor. Daha sonra ya-
nımıza gelen oranın bekçisi bize anlattı. “Biz 
buranın çok değerli bir yer olduğunu bilmez-
dik. Rengârenk birçok boncuk bulduk. Bazen 
toprağımızı sürerken ortaya çıkıyordu. Biz bu 
boncukları toplayıp atlarımızın, ineklerimizin 
boynuna gerdanlık yapardık. Atın eyerlerini, 
kuyruklarını süslerdik. Sonradan öğrendik ki 
çok değerliymiş. Burası sit alanı ilan edildik-
ten sonra bu bölgeye yaklaşmadık. Çıkanları 
da görevlilere teslim ettik.”

Buradaki maket evler yuvarlak bir şekil-
de yapılmış. Kazıda da temeller yuvarlak bir 
zemine oturtulduğu görülmüş. Cesetler yine 
evlerin içine gömülmüş. Duvarın dibinde bir 
ocak ve etrafında gündelik yaşamın döndüğü 
küçük bir mekân. Burada insanlar yer, içer, 
tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda giderirlermiş. Dı-
şarıda çöp döktükleri bir alan bile bulunmuş.

Biz kazı alanında etrafımıza bakarken 
bekçi bizim yanımıza geldi ve kendini tanıttı. 
Ben, “Kazı alanının üstü niye örtülü değil?” 
diye sordum. O da kazı alanındaki üzeri top-
rakla örtülü bir muşambayı göstererek; “Her 
yıl kazı mevsiminde araştırmacılar gelir. Kazı 
yaparlar, evlerin temelleri ve birçok eşyalar, 
kap kacaklar ortaya çıkarırlar; kazı mevsimi 
geçince böyle su geçirmez ve rutubet yapmaz 
bir malzemeyle üzerini örtüp giderler.” Dedi. 
Burada çıkan eşyaları ne yaptıklarını sorduk. 
Bekçi, “Burada çıkan eşyaları, kemikleri in-
celenmek üzere Ankara’daki laboratuvarlara 
götürüyorlar. Orada gerekli incelemeler yapıl-
dıktan sonra medeniyetler müzesinde sergi-
leniyor. 
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Bizim burada yaşayan kavmin gen siste-
matiği çıkarılmış, Ukraynalılarla uyum için-
deymiş.” bilgisini verdi.

Bekçi Boncuklu höyüğü sahiplenmiş du-
rumda. Yapılan işi benimsemiş. Evlere gö-
mülen cesetlerin mezarına özel bir karışım 
yapılarak kokuyu önleyici bir katman oluş-
turduğunu söyledi. Bir hatırasını anlattı. “Biz 
cesetlerin nasıl kokmadığı merak ettik incele-
dik. İki koyun kestik. İkisini de birini evin içine 
diğerini de dışına gömdük. Dışardakinin bile 
kokudan yanına yaklaşamadık. Sonra onları 
çıkardık. Bu evin içine onların yaptıkları gibi 
yumurta kum, ak toprak karıştırıp bir macun 
elde ettik. Mezarın içini bununla sıvadık. Son-
ra kesilen hayvanın üstüne toprak attıktan 
sonra bu karışımda dökerek üzerini kapattık. 
Üzerine tekrar toprak attık. Hiç koku duyul-
madı. Aradan epey bir süre geçti, yine de 
koku duymadık.”

Kazı yerini gezdirirken ilginç bir olay an-
lattı. “burada çıkan nesneler üzerinde yapılan 
laboratuvar incelemelerinde bir kişinin dişinin 
çürüme nedeni farklı çıkmış. Bu kişi genellikle 
etle beslenirmiş, dişi ondan çürümüş. Diğer 
insanların dişlerinin dibinde tahıl kırıntıları 
bulunmuş. Bu kişi oranın beyi imiş! İstediği 
gibi hükmeder, kimse ondan hesap soramaz-
mış. İki kişiyi öldürüp, arkasındaki çöplüğe 
atmış. Orada iki insan cesedinin kemikleri 
bulunmuş.”

Tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için evle-
rinin dışında bir bina yapmışlar, ihtiyaçlarını 
bu ortak alanda gidermişler. Etraf bataklık ol-
duğu için avcılık yapmışlar, toprağı işleyerek 
mercimek, nohut, buğday gibi ürünler yetiş-
tirmişler.

Boncukluhöyük’te insanlar bin yıl kadar 
yaşamışlar. Bataklıktaki su seviyesinin yük-
selmesiyle birlikte toprakları sular altında kal-
mış, topluca Çatalhöyük’e göç etmişler.

Bekçiye gösterdiği yakın ilgi ve verdiği bil-
gilerden dolayı teşekkür ederek Boncukluhö-
yüten ayrıldık. Köyün camiinde ikindi namaz-
larımızı eda ettikten sonra Konya’ya döndük.
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REFİ’ CEVAD ULUNAY GÖZÜYLE 
KİTAP VE KİTAPÇILAR

MUSTAFA 
ÖZCAN

K itap, bazıları için vazgeçilmez bir 
dosttur. Yalnızlığınızı giderir, sıkın-
tınızı defeder, hatta sizi satırları ara-

sında bambaşka bir dünyaya götürür. Bunlar 
yetmezmiş gibi bir de bilgilendirir, ufkunuzu 
genişletir, hayata bakışınızı değiştirir. Hâsılı 
sizi biraz daha insana, insanlığa yaklaştırır. Bu 
yüzden kitabın çağrısına kulak vermelidir.

Kitabı süs olarak kabul eden aileler var-
dır.  Oysa kitap bilgi deposudur; okumak, 
ondan yararlanmak gerekir. Bu gerçeği göz 
ardı eden kişi, bilgiye değer vermemektedir. 
Kitap, hayatınızı güzelleştirir, zevkinizi gelişti-
rir ve inceltir. Dikkat edilirse pek çok yazarın 
elinden kitap düşmemiştir. Adına kütüpha-
neler açılan Doğan Hızlan’ın 22 Nisan 2022 
tarihli Hürriyet’te çıkan “Hayatımda Güzel 
Bir Gün” başlıklı yazısından öğrendiğimize 
göre Asaf Halet Çelebi yanından kitabı hiç 
ayırmamakta, koltuğunun altında mutlaka 
birkaç kitap bulundurmaktadır. Uluslararası 
bir tiyatro yazarı olan Haldun Taner ise Ka-
dıköy vapurunda ayakta kitap okumayı ihmal 
etmemiştir...

Kitap tutkunu kişiler arasında Reşat Nuri 
Güntekin’i de saymalıyız. Çanakkale’deki 
evlerinin   üst katında babasının kütüphane-
sinden bahsederken, Doğu ve Batı’nın çok 
değerli kitaplarının adlarını saymakta ve böy-
le bir kütüphaneleri bulunduğu için iftihar 
etmektedir... Halikarnas Balıkçısı ise Robert 
Kolej’de öğrenci iken bu okuma tutkusu yü-
zünden kütüphanenin kendisine yasaklandı-
ğını söylemektedir.  Buna rağmen el fenerinin 
ışığında, yorgan altında kitap okuduğunu, ki-
taptan vazgeçmediğini belirtmiştir. Halid Ziya 
İzmir’de, Yakup Kadri, Manisa’da, Şevket 
Süreyya Aydemir Edirne’deki Muradiye ma-
hallesinde evlerine gelen komşulara kitaplar 
okuduklarını hatıralarında ifade etmişlerdir. 
Unutmayalım ki eser vermenin, yazar olma-
nın birinci adımı çok okumaktır. Bu örnekler, 
bu görüşümüzü doğrular niteliktedir.

Refi’ Cevad Ulunay (1888-1968)da uzun 

yazarlık hayatında kitap ve kütüphaneye son 
derece önem vermiştir.  Konya’da Koyunoğ-
lu müzesinden de övgüyle söz etmiştir. Yine 
Galatasaray Lisesi’nde Ramazan ayında Müs-
lüman öğrenciler sahurdan sonra, öğlene ka-
dar yataklarında kalır. Bazıları uyur, bazıları 
okur. Okulun eski öğrencilerinden Refi’ Cevad 
Ulunay şöyle yazar: “Ramazan ayı bizler için 
roman okuma mevsimi idi”. Ulunay bundan 
sonra Eugene Sue’nün Les mysteres de Pa-
ris ve Le juif errant romanlarıyla, Ponson du 
Terrail’in Le Castel du diable adlı romanını 
hatırlatır.1

Ulunay, Samim Kozma diye birinden söz 
eder. Onun hakkında şu bilgiyi vermektedir:

“Samim, uzun senelerden beri Darü-
lü’l-kitaba müptela bir emektardır. Bâbıâlinin 
kestirme yolu Cağaloğlu yokuşunun nihaye-
tinde caddeye çıkacak kavşağa yakın bir iş ha-
nın medhalinde kitap yaymacılığı yapar.

Kışın zemheresi dememiş, yazın kavuru-
cu sıcağı dememiş, yokuştan boru gibi esen 
hava cereyanı dememiş. Orada kâh çömele-
rek, kâh ayakta durarak kitap satmış. Kaça 
satmış. Ekmek parasına.

Bâbıâli caddesinin çoğu kitapçıları refah 
içinde yaşarlarken Samim bir dükkân bile edi-
nememiş yahut edinmek için feleğe minnet 
etmemiş. Kanaat hazinesinden yararlanarak 
hayatın mahrumiyetlerine katlanmış”.

Samim Kozma şiirler de yazmış.   Asıl adı 
Anastas Kozma Andosoğlu. Rum vatandaş-
larımızdandır.  İki şiirini sütununa almış Refi’ 
Cevad Ulunay. Samim Kozma, hasta iken 
kendisini ziyaret eden Ulunay’a, “Ben şairli-
ği Rıza Tevfik gibi anlarım” der ve “Şair gibi 
baktım eser-i hilkâta karşı/ Sermest-i safâ ol-
dum o ulviyete karşı” şiirini örnek verir. Yaz-
dığı şiirlere gelince, işte iki örnek:

1 François Georgeon, Osmanlıdan Cumhuriyete İstanbul’da Ramazan, Çev; Alp  Tümertekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul, 2018, s.126
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KARA BAHTIM
Yozgat’tan Mersin’e sevk ettin beni
Adana vermedi ses kara bahtım.
Hanyayı, Konya’yı öğrettin bana
Bâd-ı saba gibi es kara bahtım.

Hayra yormuşken gördüğüm düşü
Fark etmedin bedmest ile serhoşu
Ol beğenmezken potin, kaloşu
Giydirdin çarığı ters kara bahtım. 

Emvalim sokağa dökülmez iken
Çelik bazularım bükülmez iken
Samimâ kalana yıkılmaz iken
Dedirttin kediye pes kara bahtım. 

“Sultan Ahmet Camii” başlıklı şiiri de 
şöyledir:

Hakkın bin bir adını
Yazmak için eflâke
Hakka yazmış mimarı
Altı altın kalemle. 

İşte bak bir şaheser
San’attır baştan başa
Âlemde tek deseler
Bence değildir hata

On altı şerefeden
Okunup ezanları
Din –i mübin, felâha
Çağırır insanları. 

Mehmet Ağanın eseri
Dünya durdukça dursun
Mekânı bânisinin
Cennet razvâsı olsun. 

Samimâ, meclûbuyum
Mimarî nezaketinin
Âlemler senâhanıdır
İlâhi azametinin.2

Yine bir başka gün, Ulunay’ı orta yaş-
lı, temiz pak bir kadın ziyaret eder. Tatlı bir 
Rum şivesi ile konuşur. Ulunay’a, “Beyimu” 
der, “Bende iki Kur’an var. İstedim ki onlara 
bir bakasınız.” Ulunay, satmak mı istediğini 
sorar. Kadın da “Vermek ve hediyesini almak 
istiyorum” der. Ulunay, yazısının devamında 
şu tespiti yapar. “Kur’an hakkında satmak 

kelimesini kullandığım için bana bir hürmet 
dersi vermişti.”

Neyse, kadın çantasından bir paket çıkarır. 
Kemal-i ihtiram ile öper, sonra Ulunay’a uza-
tır. Yazıları ve tezhipleri güzeldir. Biri 1232, 
diğeri 1242 Hicri tarihlidirler. Ketebelerine 
bakar Ulunay. Biri Kaltakçızade Kütahyalı 
Hasan Fevzi, diğeri Akhisarî Ömer Efendiza-
de Hafız Mehmet’in hattıdır. Ulunay, “Bunlar 
ne münasebetle sizde bulunuyor?” diye sorar. 
Kadının cevabı şöyle olur:

- Benim kocası, güzel eşya sever ve onları 
toplardı, onun koleksiyonlarındadır. Ulunay, 
hattatların isimlerini alır. Onların kaligrafla-
rına dair bilgi edindikten sonra cevap vere-
ceğini, hattatların dereceleri hakkında bilgi 
sahibi olmadığını, onlarla ilgili bilgiyi edindik-
ten sonra Kur’anların değerleri hakkında bir 
şey söyleyebileceğini belirtir. Kadın, Kur’an-ı 
Kerimleri ihtiram ile öper, paket yapıp çan-
tasına koyar. Ulunay, lafı ehl-i vukufa getirir. 
Böyle bir heyetin Türkiye’de de olması gerek-
tiğini ileri sürer. Tablo ve biblo sahipleri yurt 
dışında bunları götürüp böyle bir heyete in-
celeterek bilgi alırlar. Heyet, bunların yalnız 
maddi kıymetlerini söylemez. Dönemlerine, 
eserlerin özelliklerine yönelik açıklamalarda 
da bulunur.  Bizde de böyle bir merci olmalı, 
halk, elindeki antikaların ne olduğunu bilmeli 
yoksa fırsat düşkünü çakır pençelerin elinden 
bu eski değerli kitap ve antikalarımızı kurtara-
mayız demeye getirir.3 

Ulunay, Bayezid Kütüphanesi’nin yeni si-
ması ile ilgili olarak düzenlenen açılış törenine 
davet edilir. Ona göre bizde kitap âleminin 
hududu pek dardır. Kitap meraklılarının çoğu, 
mazruftan ziyade zarf ile meşguldür, yani 
içindekilerden çok basım tarihine bakarak, 
kitabın nadir olmasına, bulunup bulunmama-
sına kıymet verirler.  Meselâ Naima Tarihi’nin 
İbrahim Müteferrika baskısı olması onlarca ön 
safta gelir. Bu suretle memlekette kitap me-
raklıları ayrı bir zümre teşkil etmişlerdir. Bu 
kişiler, nadir kitapların kimin elinde olduğunu 
da bilirler.

Öte yandan Ulunay, bizde de Avrupa’da 
da kitap meraklılarını gördüğünü yazmakta-
dır. Böylelerine rastlamıştır. Frenklerin kitabın 
içeriğine meraklı olanlara bibliyofil, kitap ko-
leksiyonu yapanlara da bibliyoman yani kitap 
delisi dediklerini kaydeder. 

2  Refi’  Cevad Ulunay,“Bir Yoldaş Hakkında”, Milliyet, 25.10.1964, s.3
3 Refi Cevad Ulunay, El Yazması Kitaplar, Milliyet, 13.03.1960, s.3
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Ulunay, Paris’te bir mü-
zayede de bilmem hangi 
tarihte basılmış bir kitaba 
400 bin frank verip satın 
alan bir meraklı gördüğünü 
anlatır. Bu zatın çeki verip 
kitabı göğsüne bastırdığı 
zaman mâşukasına kavu-
şan bir âşık kadar mesut ve 
bahtiyar olduğunu söyler... 
Yine yazar bizim toplumu-
muzdan da böylelerine bir 
örnek verir. Bizde Hazine-i 
Hassa muhasebecisi Halis 
Efendi merhum de böyle bir insandır. Üç yüz 
altına bin bir rica ve minnetle satın aldığı bir 
kitabı bir ay yatağında baş yastığının altına 
koyarak öyle uyumuştur. Ulunay, yazısını 
şöyle bağlar: Uyuyabilmiş miydi o da ayrı bir 
mesele?”.4

Ulunay, yazarlığı boyunca kitap kam-
panyalarına destek vermiş, kitap bağışlarını 
heyecanla ve sevinçle karşılamıştır. “Doktor 
İhsan Rif’at’in Teberrüü” başlıklı yazısında 
böyle bir kitap bağışını anlatmaktadır. Tıp 
dünyasının başarılı doktorlarından İhsan 
Rifat Sabar, kütüphanesini Tıp Fakültesi-
ne bağışlar. Gazetelere yansıyan haberlere 
göre kütüphane, elli bin lira değerindedir. 
Ulunay’a göre burada kıymet takdiri olmaz. 
Çünkü ilme narh konmaz. Kitapların değe-
ri yüz binlerle ifade edilse bile Doktor İhsan 
Rif’at, onları seve seve, sevine sevine bağış-
layacaktır.

Kütüphanenin Tıp Fakültesine bağışlan-
ması Doktor İhsan Rıf’at’ın ilme karşı olan 
şükranlarının beliğ ifadesidir. Memleket in-
sanının sağlığı ile uğraşırken malzemesi, Tıp 
Fakültesine bahşeylediği işte bu kitapları idi. 
Ulunay bu konuda şöyle demektedir. “İhsan 
Rıfat, bu ilim malzemesini genç silah arka-
daşlarının istifadesine arz etmekle onların da 
kendisi gibi mücehhez olmalarını istemiş ve 
büyük bir civanmertlik göstermiştir.”

İhsan Raif, mütevazı şartlar içinde yetiş-
miş, daha doğrusu kendi kendini yetiştirmiş 
bir insandır. Hakiki değerlere kıymet verme-
sini bilen bir kişidir. İyi bir doktor ve iyi bir 
aile babasıdır. Bu olgun insanın kitaplarını 
fakülteye bağışlaması ise, doktor namzetle-

rine karşı gösterdiği manevi ba-
balığın değerli bir tezahürüdür.

Ulunay’a göre İhsan Rifaf’in 
bir büyük hizmeti de Yakacık’ta 
ufak bir para karşılığında kur-
duğu verem hastanesidir. İhsan 
Rifat bütün varlığını buraya akıt-
mıştır. Ölümden kurtulmak için 
kendisinden şifa bekleyen hiçbir 
vatandaşı geri çevirmemiştir. 
Sanatoryum’un kapısı herkese 
açıktır. İhsan Rıfat bir de Ulu-
dağ’da bir sanatoryom kurmuş-
tur.5

“Kitap Merakı” başlıklı yazısında ise Ulu-
nay, bir başka konuya dikkat çekiyor. Ona 
göre bizde kitaba, hele son zamanda hiç 
kıymet verilmemektedir. Ağırdır, yerinden 
kalkmaz, toz toplar diye düşünülmekte-
dir. Bunun için de bir evde eşya satılmağa 
başlanırsa evvelâ kitaplar satılır. Pek çok ev 
hanımlarının bu konuda kocalarına ayak di-
reyip dediklerini yaptırdıkları görülmüştür. 
“Ben kitapları istemem ya onlar ya ben” 
demişlerdir.  Ya da böyle diyecek kadar ileri 
gitmişlerdir.

Yine Ulunay’a göre bazıları da kitabı 
ciltleri için sever. Böylelerinin salonlarında 
güzel bir möble içinde aynı boyda maroken 
ciltli kitaplar vardır ve bunlar süs görevi gör-
mektedir. Ama kitap, “Ben Kocamı Nasıl Al-
dattım?” imiş.   Ne önemi var? Mesele maz-
rufta değil, zarftadır. Ulunay, kitap merakına 
bibliyofili, kitap deliliğine de bibliyomani de-
diklerini burada bir kere daha kaydeder. Me-
selâ eski hazine-i hassa muhasebecisi Halis 
Efendi’yi merhumun bir bibliyofil olduğunu 
bir kere daha tekrarlamış, ayrıca Bakırköylü 
Mazhar Bey merhumun da bibliyoman oldu-
ğunu belirtmiştir. Mazhar Bey, kazandığını, 
kazanacağını kitaba verir, sandıklar dolusu 
kitapları; dostlarının, tanıdıklarının bodrum-
larında, tavan aralarında sürünür. Şöyle an-
latır. “… Zavallı Mazhar Bey, üstte yok, baş-
ta yok… Fakat yine kitaba para bulur. Hattâ 
Sahaflarda son meteliğine kadar kitaba ver-
dikten sonra cebinde yol parası olmadığı için 
kitapları yüklenerek Bakırköyü’ne yaya gitti-
ği de olurdu. Vefatından sonra kim bilir bu 
kitaplar ne oldu?”

4  Refi Cevad Ulunay, Beyazıd Kütüphanesi, Milliyet, 24. 04.2956, s.3
5  Refi Cevad Ulunay, Doktor İhsan Rif’at’in Teberrüü, Milliyet, 28.12.1953, s.2
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Ulunay, Bakırköylü Mazhar Bey’in üs-
tüne başına bakmadığını söyler ama onun 
konuşmağa başladığı zaman da dinleyenle-
ri mest ettiğini vurgulamaktan da geri kal-
maz...

Öte yandan Ulunay, Paris’te tanıdığı böy-
le bir kitap delisinden de bahsetmektedir. Bu 
adam, bütün hayatını Paris’teki Milli Kütüp-
hane’de geçirmektedir. 

Ulunay’ın belirttiğine göre, adam, sa-
bahleyin erkenden, kütüphanenin kapısında 
soluğu almaktadır. Kütüphane açılır açılmaz 
girer ve masasına giderek okumağa başlar. 
Öğle tatili olduğu zaman âdeta zorla çıkartır-
lar, uzağa gitmez, kütüphanenin karşısındaki 
mahalle bahçesinde bir mendile sarılı olarak 
beraberinde getirdiği iki hazırlop yumurtayı 
ekmeğine katık eder ve yine kütüphaneye ko-
şar. O, bir kitap meraklısından ziyade okuma 
meraklısıdır. 6

Ulunay “İlmin İnkırazı” yazısında vakti 
olunca Sahaflar Çarşısı’nda gezdiğini söyler. 
Çünkü orada dolaşmaktan hoşlanır. Kitapçı 
Raif Yelkenci’ye; her ziyaretinde mutlaka ona 
ya el yazması bir musiki kitabı yahut Mevla-
na’ya dair bir eser hediye eden Hacı Muzaf-
fer’e, Nizameddin’e, İsmail Efendi’ye baba 
dostu Ekrem Hulusi’ye uğrar. Onu ilgilendire-
cek bir şey varsa, “şuna bir bak bakalım” diye 
uzatırlar. “Hediyesi” der. Onlar da “Al oku, 
hoşuna gitmezse iade edersin. Hoşuna gider-
se Kütüphane’nde bulunsun” derler. Bu, çok 
sık tekrarlanan bir sahnedir.

Yine bir defasında Rauf Yelkenci’ye git-
miş, onunla hoş beş ettikten sonra Muzaffer 
Bey’e uğramıştır. O sırada tefsir okumaktadır. 
Dalmış kendisinden geçmiş bir durumdadır. 
Ulunay’ı görür görmez arkadaşına seslenir. 
“İki kitap ayırmıştım, Ulunay Bey’e ver.!” Der.

Ulunay diğer sahafları gezer. Sahafların 
kitap satılmadığından ve kendilerinin de kitap 
bekçiliği yaptıklarından yakındıklarını görür. 
Daha sonra da şunları yazar:

“Kitap buhranı ilim buhranıdır. Düşünü-
yorum. Eski Sahaflar Çarşısı bir hazine idi. 
Nevadirden bir kitap düştü mü, Halis Efendi, 
Rıza Paşalar, Âli Beyler, Kemal Salihler onu 
edinmek için birbiriyle yarış ederlerdi. Artık 
kitap seven de kalmadı. Halis Efendi’nin bi-
rinci cildi Biritiş Museum’da bulunan bir ese-
rin ikinci cildini bulup 300 altına aldığı zaman 

bir ay yatağında ona sarılıp yattığını bilirim. 
Oğlu Sefir Reşat Halis merhumun Paris’e bir-
likte götürdüğü Gurbet name ne oldu? Sultan 
Cem’in kahvecisi Kayserili Mustafa Ağa’nın 
“Emme ve lâkin” diye yazdığı elyazması ha-
tıratı kim bilir hangi Avrupa müzesindedir.”

Ulunay  Sahaflar ’da avluda yerlere seri-
len yayma kitaplara bakar. Kilo fiyatından bir 
gömlek yukarıya satılan bu kirli, tozlu, dağınık 
kitapların arasında bazan senelerden beri ara-
dığı bir esere rastladığı olur. Fransızca bir ki-
tap dikkatini çeker.  İlkin kabı koptuğu için ne 
olduğunu bilememiş, ancak ilk sahifesindeki 
resimden kitabı tanımıştır. Bu, bir vakitler 
Avrupa’nın en namlılarından J ese tu- ja- se 
–tu: Ben Her şeyi Bilirim adlı bir mecmuadır. 
50 kuruşa satın alır. Evine gidince bakmaya 
başlar. 15 Mart 1909 tarihini taşımaktadır 
mecmua. Ulunay’ın meslek hayatıyla yaşıt-
tır. İçerisinde sanat haberleri, politika yazıları, 
hikayeler, romanlar, yeni keşifler, fanteziler, 
meraklı hadiseler, Tristan Bernard’ın enfes 
bir komedisi, spor, yarış, güreş, horoz döğüş-
leri oyunlar ve oyunlara dair meşhur tablolar, 
dünya Çingenlerinin örfleri adetleri, hayvan-
cılık bahisleri, en eski devirlerden bugünlere 
gelinceye kadar pabuçlar, sonra Hollanda’da 
lalecilik. uzun makaleler, Alman imparatoru 
II. Vilhelm ile İngiltere kralı Yedinci Edvard. 
..kısaca pek çok konuda bilgi vardır. Bu mec-
mua insanı günlerce meşgul edecek, eğlendi-
recek, dedikodudan uzak tutacak bir muhte-
vadadır. 7

Sonuç olarak, kitaplar geçmişi güncele, 
hatta geleceğe taşır. İnsan, kitaplar sayesinde 
geçmişin    bilgi birikiminden haberli olur. İn-
sanlığın uygarlığa neler kattıklarını, geleceğe 
nasıl hazırlandıklarını kitaplardan öğreniriz. 
Ulunay’ın verdiği örnekler de kitabın ne kadar 
değerli ve önemli olduğunu göstermektedir. 
Onun bizzat tanıdığı, tatlı bir dil ve üslupla an-
lattığı kitapseverler, sahaflar, sıradan insanlar 
değildir. 

Ömürlerini Türk ve Müslüman kültürüne 
adamış kişilerdir. Baba, ata yadigarlarına sa-
hip çıkmaları başlı başına birer meziyettir. Ki-
tapseverlerin hizmetinde olmaları da, okuma 
merakını, tutkusunu gidermeye çalışmaları, 
kültürün yayılmasına katkıda bulunmaları sa-
dece ticarî kazançla açıklanamaz, açıklanma-
malıdır da…

6 Hilmi Yücebaş, Ulunay, Hayatı-Hatıraları-Eserleri-İstanbu, 1969, s.248-249
7 Hilmi Yücebaş, Ulunay, Hayatı-Hatıraları-Eserleri-İstanbu, 1969, s.248-249
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HIDIRELLEZ

AHMET
TARHAN

Her şey o günü bekliyordu… Bahar 
yağmurlarıyla yıkanarak temizlenen 
yemyeşil çimlerle bezenen toprak, 

en güzel tomurcuğunu o güne bekleten kır-
mızı rengiyle protokol halısını andıran gelin-
cikler, yorgun düşerimde şenliğe o gün renk 
katamayabilirim diye bugünkü uçuşunu erte-
leyen rengârenk kelebekler, melodik sesleriy-
le doğadaki sessizliği dinginliğe dönüştüren 
saka kuşları ve cırcır böcekleri, endamıyla 
rengiyle saflık ve temizliği simgeleyen pa-
patyalar ve bunların üzerinde misafir olma-
ya alışık uğur böcekleri, tüm doğanın yaşam 
kaynağı olan güneş ile ona ev sahipliği ve ar-
kadaşlık yapan masmavi gökyüzü ve bembe-
yaz öbek öbek serpiştirilmiş bulutlar…

Kalfalar Mahallesindeki etliekmek fırını-
nı işleten Yaşar Usta, yapılacak karşılamaya 
sadece Ramazan aylarında çıkardığı enfes 
yumurtalı pideleriyle katkı sağlamak için gün 
ağarmadan ekmek teknesinin yolunu tuttu. 
Simitçi Mehmet, erken saatlerde Aksinne’de-
ki simit fırınına ulaştı, çarşıda yapacağı ilk 
turun ardından ikinci tepsi karşılamaya eşlik 
etmek içindi. Bakkal Adem, güneşin kendi-
sini hissettireceği öğle saatlerinde İstanbul 
yangınlarına müdahale eden tulumbacılara 
özenerek Eski Matbaacılar Sitesi’nde yer alan 
balıkçılardan depotizolu gazozları soğuk tu-
tacak buz kalıplarını almak için yola koyuldu. 
Bunları, içi helyum gazıyla doldurulan farklı 
tasarımdaki rengarenk uçan balonlarıyla ba-
loncu, farklı renk ve tatta üç tekerlekliyi süs-
leyen dondurmalarla dondurmacı ile pembe, 
beyaz ve mavi renkte pamuk şekeri satıcısı 
takip etti. Günün erken saatlerinde hepsi 
Yaşar Usta, Mehmet ve Bakkal Adem gibi 
büyük karşılamada her şeyin eksiksiz olması 
için çarşıdan ürünlerini temin etmek için yola 
çıktılar…

***
Tüm bu hazırlıklar, Mayıs ayının altısında 

karşılanarak uçsuz bucaksız kırlarda misafir 
edilecek Hıdırellez içindi. Çünkü:

Hıdırellez, kavuşmadır…
İslam dünyasının önemli bir kısmında ve 

Türkler arasında her zaman hıdrellez adı al-
tında olmasa da Hızır ile İlyâs peygamberin 
bir araya geldiği günün hâtırası çok eskiden 

beri değişik günlerde ve biçimlerde kutlan-
maktadır. Fakat bunun en bilineni 6 Mayıs’ta 
kutlanan Hıdırellez etkinlikleridir. Buna aynı 
mahalleden ve yan mahallelerden gelen 
komşular, dünya koşuşturmasından mıdır 
bilinmez eskisine nazaran daha az görüşülen, 
apartman dairesinde yaşayıp bahçeli evlerin 
özlemini duyan akrabalar da eşlik etmektedir. 
Hıdırellez aynı zamanda komşuluk ve akraba-
lık bağlarının yeniden tazelenerek güçlendiril-
diği önemli bir ritüeldir.

Hıdırellez, duadır…
Anadolu’da pek çok yerleşim merkezinde 

Hıdırlık olarak adlandırılan yerler ise, bugün-
lerde ellerin semaya açıldığı ve Yaradan’dan 
güzel temennilerin dile getirildiği gün olarak 
kendisini gösterir. Samimiyetle bugüne an-
lam katan dualı dillere gözlerden süzülen yaş-
lar eşlik eder. Tıpkı kuru bir toprak parçasını 
temizleyerek ona can veren bahar yağmurları 
gibi. Dualarda kimi zaman huzur, neşe, sağ-
lık; kimi zaman da hayırlı kısmetler, iş ve aş 
talepleri tam teslimiyetle dile getirilir.
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Hıdırellez, yeniden uyanıştır…
Bugün tüm doğa adeta kış uykusundan 

uyanmıştır. İlk olarak havaya, ardından suya 
ve son olarak toprağa düşen Cemre’lerin 
haber verdiği bahar, artık bir daha geri dön-
meksizin yerini yaza bırakmak üzere başkö-
şeye misafir olmuştur. Cemreler sonrası önce 
tomurcuk veren ve sonrasında çiçek açan 
kayısılar, erikler, bademler artık çağla olarak 
kendilerini göstermeye başlamışlardır. Henüz 
sararmaya yüz tutmamış yemyeşil kırlara ve 
bahçelere, birbirinden eşsiz renkleriyle kele-
bekler, melodik sesleriyle cırcır böcekleri, ça-
lışkanlıkları ve azimleriyle bal arıları ve karın-
calar hayat vermektedir.

Hıdırellez, paylaşmaktır…
Mahalleden herkes kendi maharetleri ve 

bütçeleri kapsamında bugüne bir kat(ı)kı sağ-
lar. Nar gibi kızarmış su börekleri, çeşit çeşit 
saç börekleri, tam kıvamında kızartılan bişiler, 
dumanı üstünde tandır börekleri, incecik sarı-
lan yaprak sarmaları, envai çeşit yemekler ve 
enfes kekler hepsi o şenliğe katılan kişilerin el 
emekleri olarak sofrada kendilerine yer bulur. 
Herkes imkânları ve maharetleri ölçüsünde 
katkı sağlayarak bu şölenin bir parçası olarak 
bugünlerde kaybolan pek çok değere rağmen 
paylaşmanın lezzetini bu yiyeceklerde bulur.

Hıdırellez, oyundur…
Erkekler kimi zaman futbol oynayarak ya 

da gök yüzünü süsleyen rengarenk uçurtma-

larla bu şöleni renklendirirler. Mücadele içe-
risinde geçen maçlar sonrasında gençler bir 
anda gökyüzünü mavi, kırmızı, yeşil onlarca 
uçurtmayla donatır; kendi uçurtmalarını daha 
yükseğe çıkarmanın yarışı içerisine girerler.  
Kızlar ise, bir köşede ip sekerek ya da ağaca 
kurulan salıncaklarla doğanın güzelliklerini 
karşılamaya ortak olurlar. Bir grup çocuk çe-
lik çomak oyunuyla şölene renk katarken, bir 
grup çocuk ise annelerinden aldıkları harçlık-
larla uçan balon, simit, meyveli gazoz, don-
durma ve pamuk şeker satıcılarının önünde 
sıraya girmiştir bile. Herkeste büyük bir neşe 
ve huzur, yüzlerde ise tebessüm hakimdir. 

Hıdırellez, umuttur…
Bugün bir kez daha göstermiştir ki yaşa-

nan hazan sonrasında ortaya çıkan ve hiç bit-
meyecek gibi görülen kara kış artık gerilerde 
kalmıştır. Kış mevsiminde kapkara kütüklere 
dönüşen ağaçların bir kısmı filiz vermeye, çi-
çek açmaya hatta meyve vermeye başlamış-
tır. 

Her kötü durum iyiye, siyah beyaza, ka-
ranlık aydınlığa, hüzün sevince, yoksunluğun 
doygunluğa dönüşeceğini haber vermektedir. 
Her ne yaşanırsa yaşansın hayatta yeni baş-
langıçların her zaman var olacağını hatırlatan 
bu dönüşüm ve değişim insanlara yaşama 
sevincini ve hayata tutunma umudunu her 
defasında yeniden aşılamaktadır. 

***
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BUGÜN HIDIRELLEZ
Hızır’la   İlyas   âb-ı   hayatı   içip   ölümsüzlüğe   erdi,
O kadim dostların buluşmasıyla bugün topraklar yeşerdi.
                                                   (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Etraf alabildiğine kalabalıklaştı. Gelincik-
ler en güzel tomurcuklarını çiçeğe döndüre-
rek halı gibi etrafa örtü olan yemyeşil çimlerin 
üzerinde nazlı nazlı esen rüzgâra eşlik ettiler. 
Rengârenk kelebekler kafileler halinde hem 
bu büyük buluşmaya eşlik ettiler hem de 
renk kattılar. Saka kuşları ve cır cır böcekleri 
çocukların neşe ve sevinç çığlıklarından fır-
sat bulduklarında melodik sesleriyle ortamı 
şenlendirdiler. Papatyalar ve uğur böcekleri 
bu karışlamanın en sevimli yönünü oluştur-
dular. Masmavi gökyüzü ve bembeyaz bulut-
lara mahalle gençlerinin kendi imkanlarıyla 
yaptıkları mavi, kırmızı, mor, sarı renkte bir-
birinden güzel uçurtmalar eşlik etti, yerdeki 
cümbüşe gökyüzünde ortak oldular.

Enfes pideleriyle Yaşar Usta, sıcak ve gev-
rek simitleriyle Mehmet, buz gibi gazozlarıyla 
Bakkal Adem, rengarenk onlarca farklı tasa-
rımdaki uçan balonlarıyla baloncu, farklı tatta 
serinlemek için o güzel kalabalığa seçenekler 
sunan dondurmacı ve pembe, mavi ve beyaz 
renkte mahallenin ta diğer ucundan görüne-
bilecek uzunluktaki sırıklara iliştirilmiş pamuk 
şekerleri de bu güne eşlik ettiler.  

Tüm mahalleli baharın geldiğini hatırla-
tan, paylaşımın o eşsiz lezzetiyle buluşturan, 
edilen dualarda hiçbir karşılık beklemeksizin 
komşusuna ve akrabasına yer veren, doğa-
nın yeniden uyanışına kendilerine hazırlanan 
inanılmaz güzelliklerle şahitlik eden, yeri gel-
diğinde oyunlar oynayarak neşelenen, gelece-
ğe ilişkin umudun her zaman var olduğunu 

iliklerine kadar yaşayan ve Hızır ile İlyas Pey-
gamberin misafirleri olabileceği heyecanına 
belki bu yıl değil ama seneye ortak olmak için 
sözleşip ayrıldılar. 

Şimdilerde kentsel dönüşüm adıyla beton 
yığınlarına dönüşen yüksek binaların arasın-
da sıkışıp kalan fakat hâlâ yemyeşil kalabilen, 
pek çok canlıya ev sahipliği yapabilen ve müs-
takil yerleşimin sürdürülebildiği nefes alan bir 
yerler varsa gelecek yılın 6 Mayısı’nda siz de 
o panayırlardan birine misafir olun. Umudu, 
kavuşmayı, neşeyi, uyanışı, duayı en samimi 
biçimde yaşayabilmek için…
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ZİYA PAŞA

ŞABAN
KUMCU

M izacı, ihtirasları, fikirleri ve şiirle-
riyle unutulmayan; zeki, sabırsız, 
cömert ruhlu bir büyük Tanzimat 

şairi... Bir Osmanlı Paşası…
Hür olmak eğer ister isen, olma cihanın
Zevkinde, safasında, gamında, kederinde

Sabret siteme, ister isen hüsn-ü mükafat
Fikr eyle ne zulmeylediler Yusuf’a ihvan
  ŞABAN KUMCU
Yahya Kemal, Ziya Paşa’yı şöyle anlatır. 

“Ziya Paşa; Namık Kemal’in hem fikri dert 
ortağı hem de yol arkadaşıdır. Onun bütün 
şiirleri ve nesirlerinde (düz yazılarında) olum-
suz bir ruh hali göze çapar. Namık Kemal’le 
bir devirde yaşayıp arkadaş olacağına, İkin-
ci Mahmut’un ilk senelerinde yaşayıp İzzet 
Molla’yla arkadaş olabilirdi. O derece kendi 
neslinden değildi. Zafernamesi’ne, Terki-
b-i Bendi’ne, Divanı’na yansımış mısralarını 
göz önüne getirirken Namık Kemal’den farkı 
derhal anlaşılır. Bu iki ruh birbirine zıttır. Biri 
olumlu biri olumsuzdur. Biri eski biri yenidir. 
Biri kötümser bir filozof, biri ümitvar bir şair-
dir. Sonuç olarak biri Batı, biri de Doğu’dur.”

Bugünün Türkiye’siyle Tanzimat öncesi 
Türkiye’sini karşılaştırınca, tarih denilen şeyin 
ne olduğunu anlarız. Fakat tarih insanların 
çalışmalarından ayrı düşünülemez. Bu süre 
içinde devirlerinin ruhunu en iyi şekilde ifade 
eden sanatçılar, sanat eserleriyle, Tanpınar’ın 
benzetmesiyle “billur avizeler” meydana ge-
tirirler. Yaşanılan bu anlar, onların içinde pırıl 
pırıl parlar. Hissedilmeden akan zaman nehri, 
her an, her şeyi başka bir şekle dönüştürür.

Şinasi, kâinatta güzel ve ilahi bir nizam 
buluyordu. Namık Kemal yokluk ve varlık 
meselesini bir tarafa bırakarak insana döndü 
ve onda; düşünce, irade, hürriyet gibi ulvi 
cevherler keşfetti. Ziya Paşa’da Şinasi gibi kâi-
nata ve Namık Kemal gibi insana bakar, fakat 
bunları açıklama tarzında onlardan ayrılır. O, 
kâinatta düzenden çok düzensizlik, insanda 
kudret değil acizlik görür. Akif Paşa varlıktan 
nefret ederek yokluğu över. Ziya Paşa varlığı 
sevmemek konusunda Akif Paşa’ya yaklaş-
makla beraber, onun gibi kâinatı yıkmak te-
şebbüsünde bulunmaz ve bir yokluk felsefesi 
yapmaz.

Varlığın yüzüne bile bakmak istemeyen 
Akif Paşa’ya karşılık Ziya Paşa, kâinatı ve in-
sanı uzun uzun seyreder. Fakat bu temaşa 
onu memnun etmez; şaşırtır, isyan ve inkârın 
eşiğine kadar götürür. Sonuçta hissettiği de-
rin hayret duygusu onu ezer, aciz bırakır ve o 
bu acz içinde Allah’ın önünde diz çöker.  Ziya 
Paşa’yı varlık aleminde en çok hayrette bıra-
kan şey, yıldızların ve dünyanın yapısından 
ziyade, hayatın bir bilmece oluşu, insan haya-
tında şahit olduğu tezatlar ve her tarafta ga-
lip gelen kötülüklerdir. Onu karakterize eden 
en mühim nokta, kâinat ve insan karşısında 
derin, kuvvetli ve sonsuz bir hayret duygusu 
hissetmesidir.

Kâinat ve hayat karşısında kendi kendi-
ne birçok sorular sorar. Fakat bunlara aklıyla 
bir cevap bulamaz. Her şey ona acayip, farklı 
gözükür. Aklın anlama gücünden şüpheye 
düşer. Aklın iflası onda hayret halini gelir. 
Hamid’de hayret, hayranlık halindedir. Yunus 
Emre hayranlığının ötesinde; insanı ve kâinatı 
yakan şeyin aşk olduğunu söyler. Ziya Paşa’da 
ne hayranlık ne de aşk vardır. Terci’i Bend’de 
baştan sona kadar varlığı dikkatle seyreder-
ken, bundan doğan bir hayret ve acizlik duy-
gusu hakimdir. İlk on bend de kâinat, insan, 
dünya, hayvanlar alemi, dinler, insanlar ara-
sındaki farklılıklar ve anlaşmazlıklar vardır. 
Davranış farklılıklarına, kötülüğün iyiliğe ga-
lip gelmesine ve kişilerle milletler arasında 
görülen ahlaki tutum ve prensip farklılıklarına 
akıl erdiremez. Allah’a sığınır ve acizliğini ifa-
de eder.

Bu kargah-ı sun’acep dershanedir
Her nakış bir kitab-ı ledünden nişanedir
Bu kâinat tuhaf bir ders alma yeri gibi-

dir, üzerindeki her işleme ilahi kitaptan bir 
belirtidir.

   
Tahkik olunsa nakş-ı temasül-i kâinat
Ya hab ü ya hayal yahud bir fesanedir. 
Kâinatta görülen şeylerin aslı araştırılsa ya 

uyku ya hayal ya da efsane olduğu anlaşılır.
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Ziya Paşa’yı ilgilendiren en önemli mese-
le; insanların durumu, hayatın mantık dışı, 
çelişkili, ızdırap verici ve kötü oluşu mesele-
sidir. İnsanın kötülüğüyle ilgili bu ısrar, kendi 
mizacıyla yakından ilgilidir. Terci’i Bend’de 
Doğu’yu yüzyıllardan beri ezen bir felsefe giz-
lidir. Kâinat, felaket mili etrafında dönen bir 
değirmen, insan da bu değirmenin içinde başı 
boş bir tanedir. İnsanın ihtiyacı olan bir lokma 
ekmek olduğu halde, onun ihtiraslarının keş-
mekeşi içinde çırpınması fikrini, canlı örnek-
lerle tasvir eder.

Yarab nedir bu keşmekeş-i derd-i ihtiyaç
İnsanın ihtiyacı ki bir lokma nanedir. 
Ey Allah’ım, insanın ihtiyacı bir lokma 

ekmek olduğu halde, bu ihtiyaç derdi için çe-
kişmenin sebebi nedir.

İnsan ve kâinat Allah’ın önünde acizdir. 
Bize düşen Allah’ı tesbih etmektir. Yıldızların 
temaşası insanları daima hayrette bırakmış-
tır. Tanzimat devrinde batı kültürüyle temas 
eden aydınlar için en mühim şeylerden birisi 
de astronomidir. Şinasi gökyüzüyle Allah ara-
sındaki münasebete ve yıldızların düzenine 
temas eder. Onu ilgilendiren nokta Allah’ın 
varlığını ispattır. Ziya Paşa’da Allah’ın varlığı-
nı ispat endişesi yoktur. O daha ziyade kâina-
tın sonsuzluğu, alemlerin çokluğu ve bunların 
başka alemlere tabi olması üzerinde durur. 
Canlıları idare eden hayatın prensiplerini ele 
alır. 

Cism-i Halil’e narı eder nur kudreti
Nuru Kelim’e himmeti hem-reng-i nar 

eder
Hz. İbrahim için ateşi nura çevirir. Hz. 

Musa’ya nurunu gösterir, hikmeti ateş ren-
gindedir.

İzah edilmesi imkânsız olan işleri yapan 
ve yaptıran Allah’tır. O gündüzü gece, geceyi 
gündüz, yazı kış, baharı hazan yapar. O can-
lıları diriltir. Halil İbrahim Peygamber’e ateşi 
nur haline getiren, Musa’ya hikmeti ateş şek-
linde gösteren O’dur. O, Leyla’yı güzel göste-
rerek Mecnun’u aşkla deli etmiştir. Bir kalbi 
tamah (aç gözlülük ve doyumsuzlukla) hu-
zursuz kılan, bir gönlü yıllarca kararsız yapan 
O’dur. O bir mülkü harise (hırslı, gözü doyma-
yana) yaktırır. Arif olan kişi meydana gelen bu 
olaylar karşısında aciz olduğunu itiraf eder. 
Allah, kendi mülkü olan bu varlığı istediği gibi 
idare eder. O kâinatı isterse var eder, isterse 
yok eder.

Ziya Paşa tam mutasavvıf değildir. Fakat 

tasavvuf düşüncesini ve bazı davranışlarını 
benimsemiştir. Terkib-i Bend her şeyden ev-
vel bu adalet fikrinin şiiridir. Bu yoldan, daha 
derin bir insan duygusuna, insanlık fikrine, 
hatta merhamete kadar gider. Böylece Ziya 
Paşa’nın insanla ilgili düşüncesi mesuliyet 
fikrine varır. İnsan kendisini sorumlu bildiği 
nispette insandır. Ziya Paşa’nın hem Terci-i 
Bend de hem de Terkib-i Bend’de düşünce-
lerini takip etmek çok güçtür. İlhamı beyitten 
beyite, gazelden gazele değişir. Birazda kafi-
yenin değişmesiyle her an çelişki içindedir.

Adem olanın hayr olur ademlere kasdı
İnsanlığa insanda budur işte delalet
İnsan olan başka insanlara iyilik için yak-

laşır, insan olmanın işareti işte budur.
 
Adem ana derler ki garazdan ola salim
Nefsinde dahi eyliye icra-yı adalet
İnsan dediğin hedefinden yolundan emin 

olmalıdır, adaleti kendi vicdanında dahi yeri-
ne getirmelidir.

Ziya Paşa’nın kâinat, dünya ve hayatını 
(temaşa) seyrettikten sonra çıkardığı hikmet 
ve felsefe budur. Kâinat ve hayat karşısında 
şüphe, soru, nefret, isyan ve acizliklerle, sü-
rekli çelişkilerle dolu bir hayat anlayışı olan 
Terci’i Bend ve Adem Kasidesi; Türk edebi-
yatının en büyük iki “felsefi şiiridir. Eski Türk 
kültürü dini de olsa, varlığın hepsini içine alan 
(külli) bir görüşe sahipti. Ortalama bir bütün-
lük vardı. 
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Kim derde düşmüşse, kimin canı
tasalar içindeyse, mutlaka kötü 
bir kişiyle arkadaşlık etmiştir.
                                                    (Hz. Mevlânâ)
KÖTÜ ARKADAŞ
Kim sıkıntıya düşmüş, kimin dertte ise başı,
Mutlaka   kötü   kişilerdir   onun   arkadaşı.
                                                           (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 

Tanzimat’tan sonra bu külli görüş ve bü-
tünlük değişmeye başlayacaktır. Ziya Paşa, 
dünyanın tezatları karşısında şaşırmış bir 
insandır.  Şiirlerinin çoğunda bu çelişkiyi ve 
bundan doğan şaşkınlığını ifade eder:

Tersada ihtilaf Müsülmanda ihtilaf
Ser-ta-pay alem-i insanda ihtilaf
Hristiyan’da anlaşamamazlık, Müslü-

man’da anlaşamamazlık, baştan aşağı insan-
lık aleminde anlaşamamazlık, uyuşamamaz-
lık…

Mısraları onun hayata bakışını özetler. 
Ziya Paşa zaman zaman eskiye dönmekle be-
raber, onda eskilerin huzur ve sükûnu yoktur. 
Ziya Paşa’nın en belirgin özelliği, dünyadan 
ve hayattan memnun olmayışıdır. Bu ruh 
hali onu acı ve yıkıcı bir hicve (yergi, olum-
suz eleştiriye) götürür. Namık Kemal’de ten-
kitçi bir tavır vardır. Fakat o eleştirirken, yeni 
tekliflerde bulunur. Ziya Paşa’nın hicvi daha 
ince olmakla beraber, Nefi’ninki gibi fikir veya 
tavırdan ziyade şahısların kendilerine yönelir. 

Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir
Huyu yumuşak kişilerin öfkesinden Al-

lah’a sığın, yumuşak huylu atın çiftesi çok 
serttir.

Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
Şirin dahi kasd etmesi cana gülerektir
O incelikle gülümseme nice canlar yaktı, 

aslanın cana kıyması da gülerek olur.

Ziya Paşa, Tanzimat devri aydınının en ti-
pik numunesidir. Bütün hayatı ve eseri tıpkı 
devri gibi acayip bir ikilik içindedir. Ziya Pa-
şa’nın bütün asil ve cömert hislerine, doğru 
düşünceleri ve iyi niyetlerine rağmen, erdem 
ve mutluluk gibi değerleri bir kenara bırakıp, 
kendi kendine yeter olduğunu düşünmesi ve 
içinden geldiği gibi davranmasıyla; onda bir 
nevi “cynisme”’in de bulunduğunu inkâr ede-
meyiz. Hakikatte onda çelişki esastır.

O, Osmanlı sultanıyla, hükümetin başın-
da bulunan sadrazam (başbakan) arasında, 
haberleşme ve yazı işlerine bakan bir baş-
bakanlık memurudur. Her manasıyla bir 
mabeyincidir. Karşılıklı hadlerin arasındadır. 
Sanatı da böyledir. “Terci-i Bend”in karşısına 
“Terkib-i Bend”, “Şiir ve İnşa” makalesinin 
ve Hürriyet’teki makalelerinin karşısına “Ha-
rabat” önsözünün çıkması gibi. Şiir ve İnşa 
makalesinde edebiyatın Arapça ve Farsça 
boyunduruğunda anlaşılmaz hale geldiğini 
söyleyen Ziya Paşa, Harabat önsözünde de 
Osmanlıca’nın Arapça ve Farsça’yla zengin-
leştiğini savunur. Namık Kemal; Tahrib-i Ha-
rabat makalesiyle Ziya Paşa’yı eleştirir, Divan 
edebiyatına karşı çıkar.

Ziya Paşa da Namık Kemal gibi terbiye ve 
tahsilin toplumun yükselmesi ve kurtulması 
için ilk şart olduğunu söyler. Hatta yeni baş-
tan kurulması için bunu tek çare olarak görür. 
Eskiyle yeni arasında zikzaklar çizer. 
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Avrupa’da Namık Kemal’le birlikte sava-
şırken, yeni fikirleri yeni edebiyatı ve Avrupa 
medeniyetini savunur. 

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kaşaneler 
gördüm

Dolaştım mülk-ü İslam’ı bütün viraneler 
gördüm

Batıyı gezdim, orada imar edilmiş şehir-
ler gördüm, İslam ülkelerini dolaştım bütün 
viraneler gördüm.

Türkiye’ye döndükten sonra yeniden eski 
dünya görüşünü benimser. Bu çelişkilerin so-
rumlusu bizzat kendisidir. Gerçek şu ki, Ziya 
Paşa, bütün devri gibi hayatın her sahasına 
yayılmış bir tereddüdü ve anlaşmamazlığı ya-
şar. Devrinin tamamen üstüne çıkmış olması, 
bir yığın ret ve kabulün arasında bocalama-
sı, hatta bazı ahlaki kıymetlere karşı kayıtsız 
görünüşü, bu zeki, güzel konuşan, mücadele-
den bıkmayan, daima neşeli olan adamı, ka-
naatlerinin ve ihtiraslarının mağduru haline 
getirmiştir. Bu devlet düşkünü, sırasına göre 
alaycı, laubali İstanbul çocuğunun, oldukça 
derbeder sanat anlayışını; zihni bir ilhamla 
ölümün siyah hesaplarına dalmış şairi sevme-
mize engel olamaz.

Çok mukbil gördüm ki güler, içi kan ağlar
Handan görünen herkesi Hürrem mi sa-

nırsın
Çok mutlu gördüm, dışı gülerken içi kan 

ağlar, gülen herkesi mutlu mu sanırsın.

Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi
Her merhemi her yareye merhem mi sa-

nırsın.
Hastalığı bil, ondan sonra tedavisini ara-

maya başla, her merhemin her yaraya iyi ge-
leceğini mi sanırsın.

Belki onu bizim için sevimli yapan taraf-
lardan biri de bu ikiliği birçok çağdaşları gibi 
gizlemeye çalışmadan, bütün acı sonuçlarını 
nefsinde tada tada bir hastalık gibi gözümü-
zün önünde yaşamasıdır. Gerçekte o bir ba-
kıma devrinin en canlı adamıdır. Ziya Paşa 
bir mizacın adamı olarak doğmuş ve öyle 
yaşamıştır. Belki de Rousseau’yu sevmesi, 
kendisine usta olarak seçmesi bu yüzdendir. 
Ziya Paşa ile edebiyatımıza, o zamana kadar 
tanımadığımız bir nevi felsefi huzursuzluk 
girmiştir. İnsan talihi, insan yaratılışı rıza 
mihverinden hemen hemen ayrılmış gibidir. 
Yenilediği eski temlere umutsuzluk ve derin 
üzüntü çeşnisi katar. 

Allah’a tevekkül edenin yaveri Hak’tır;
Na’şad gönül, bir gün olur, şad olacaktır.
Allah’a güvenenin yardımcısı yine Al-

lah’tır, mutsuz olan gönül bir gün mutlaka 
mutlu olup huzur bulacaktır.

Terci-i Bend, Allah’ı eserlerinde arayan 
insanoğlunu, kâinatın içindeki hakiki yeriyle, 
gösteren ve hayatı ebedi hayatın hazırlık yeri 
olarak gören, dini, tasavvufi bir eserdir. Ziya 
Paşa, her bendin sonunda tekrarladığı vasıta 
beytiyle; inancını, imanını yeniler ve tasdik 
eder. 

Sübhane men tahayyere fi sun’ihi-l -ukul
Sübhane men bikudretihi ya’cüzü’l-fuhul
“Sanatı karşısında akılları hayrete bıra-

kan O büyük Sanatkârı tesbih ederim. Kud-
retiyle alimleri aciz bırakan yüce Allah’ı tes-
bih ederim.”

Bu beyitle hayret ve acizliğini itiraf etme-
sine rağmen; düşüncesi tehlikeli yollardan ge-
çer. Bu beyitle imanına daima deliller getirip 
tasdik eder. Ziya Paşa, dini hislerine, kuşkucu 
kaderciliğine, bu yeni bilgilere dayanan kâinat 
görüşüyle; insanı daha muzdarip ve küçük, 
hayatı daha fazla çelişki (tenakuz) içinde bu-
lur. Felek, kader ve insanın baştan mahkûm 
olması fikirleri, zayıfın ezilişi, dünyanın bir 
tecrübe yeri oluşu, aklın yetersizliği hepsi es-
kilerde vardır. Ziya Paşa’nın özelliği bu yol uğ-
raklarında başından itibaren fazla ısrar etme-
si, onları kendisine bir nevi azap yapmasıdır. 
Daha 1852 yılında yazdığı “zuhur” gazelinde 
tabiatın kendine göre bizimkinden çok ayrı bir 
mantığı olduğunu söyler. Na’tında kâinatın iyi 
bakmak şartıyla, bizi hak yoluna götürecek 
hikmet aynasından başka bir şey olmadığını 
yazar. Terkib-i Bendi’nde de;

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah,
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah
İnsan kötülük görse de ona sadakat ya-

kışır, yüce Allah doğruların yardımcısıdır, di-
yen Ziya Paşa, bu manzumede tasavvuf dü-
şüncesini iyiden iyiye benimsemiş görünür. 
Kâinatın geçici bir masal olduğu, kendisine 
mahsus ayrı bir mantığı bulunduğu, her şeyin 
birbirini cevaplandırdığı, ölümün mutlak sal-
tanatına rağmen hayata düşkün olduğumuzu 
söylemekle kalmaz, insan ilişkilerinin gülünç-
lüğünden bahseder. Ziya Paşa’nın zihninde 
yoğrulan bu fikirlerinde, modern kozmograf-
yanın, dinler tarihinin ve Avrupalı bilginin et-
kisi olduğu kesindir.
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SAVAŞ VE BAHAR
 Her ne şekilde olursa olsun, Ziya Paşa, 
Terci-i Bend’in unsurları olan problemlerle 
senelerce beraber yaşamış, yavaş yavaş onla-
rı kendisine şahsi bir azap yapmıştır. Onlarla 
adalet ve insanın sorumlulukları meselesinin 
eşiğine kadar gelmiştir. Bu düşünceler, he-
men hemen büyük Rus romanının kendi za-
manındaki hareket noktasıdır. Bundan dolayı 
“Terci-i Bend” kendisi için olduğu kadar, devri 
için de önemli bir belgedir. Büyük yansımala-
rı olmuştur. O, dinden metafiziğe geçiş nok-
tasında kalmış bir ürpermeye benzer. Namık 
Kemal; “Talim-i Edebiyata Dair Risalesi’nde” 
bu manzumenin şöhret kazandığı seneyi ade-
ta bir tarih başlangıcı gibi kullanır. “Terci-i 
Bend’in zuhuru (ortaya çıkışı) sırasındaydı ki, 
bizler de meydana çıkmaya başladık” der. Ziya 
Paşa Terkib-i Bend ’inde sükûna ermiş gibidir.

İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez
Bu küçük akılla manayı anlamak gerek-

mez, çünkü bu terazi bu kadar ağırlığı çek-
mez.

Olaylar Terci-i Bend’ in ana fikirlerini hiç-
bir zaman bırakmaz. Bununla beraber “Ter-
kib-i Bend”, bütün harabat neşesine rağmen 
bir polemik (siyasi tartışma) eseridir. Ziya Pa-
şa’nın Babıali’ye karşı giriştiği hürriyet mü-
cadelesinde, birkaç sene evvel geçirdiği me-
tafizik buhranının üzerine sık sık dönülmekle 
beraber, sadece bir hareket noktası olmuşa 
benzemektedir. “Yaratılışın sırrını anlamamı-
za imkân yoktur. Onun için biz şu dünyamıza 
bakalım ve onu adaletsizlikten temizleyelim” 
fikri hakimdir. 

Halletmediler bu lugazın sırrını kimse
Bin kafile geçti hükemadan, fuzeladan.
Hakimlerden, erdemli kişilerden binlerce 

kafile geçti, bu bilmecenin sırrını kimse çöze-
medi.

Bütün yollar nasıl Roma’ya çıkarsa, bütün 
kafiyeler de şairi büyük kavgasına, paşalara 
götürür. Yergi (hiciv), teşhir tehdit her fırsatta 
kırbaç gibi şaklar. Onlar bittiği zaman sızlan-
ma ve talihinden şikâyet eder. 

İkbaline, idbarına bel bağlama dehrin,
Bir dairede devr edemez çenber-i devran.
Talihini de talihsizliğini de önemseme bu 

dünyanın, çünkü dünya çemberi, aynı dairede 
sürekli dönmez. (Talih devamlı değişkendir)

Ziya Paşa, 1829’da İstanbul’da doğdu. 
Mustafa Reşit Paşa’nın tavsiyesiyle Sadaret 
(başbakanlık) kaleminde memur olarak ça-

lışmaya başladı. Fransızcayı burada öğrendi. 
Fransız Edebiyatı’yla ilgilenirken, bir yandan 
şiirle uğraştı. Padişah’a ve Mustafa Reşit Pa-
şa’ya gazeller yazdı. 1859’da yazdığı Terci-i 
Bend, onun ilk şöhretini sağladı.  Ali ve Fuad 
Paşalarla anlaşamadı. Onları ağır bir biçimde 
tenkit etti. 1867’de Paris’e kaçtı. Fransızca ter-
cümeler yaptı. 1870’te, Cenevre’de meşhur 
Terkib-i Bend-i yayımladı. Yine aynı yıl, Jean 
Jacques Rousseau (jan jak Ruso) dan Emil’i 
çevirdi. Paris’te bulunduğu sırada, 1866’dan 
beri patlak vermiş olan Girit isyanını ele ala-
rak, Ali Paşa’nın şahsını ve politikasını şiddetle 
tenkit ettiği Zafernamesini yazdı. 1871’de Ali 
Paşa’nın ölümü üzerine, İstanbul’a döndü. 
Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeliğinde, Mabeyn 
başkâtipliğinde ve Kanun-i Esasi Encümeni’n-
de bulundu. Bu arada, klasik İslam edebiya-
tından örnekler taşıyan Harabat adlı üç ciltlik 
büyük antolojisini, uzun bir manzum önsözle 
yayımladı. “Eski edebiyatın propagandasını 
yaptığı” suçlamasına yol açan bu eseri dolayı-
sıyla, Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat ve Ta-
kip adlı eserlerinde çok ağır hücumlara uğradı. 
İkinci Abdülhamid Han tahta çıktıktan sonra 
Suriye valiliğine tayin edildi. Oradan Konya va-
liliğine gönderildi. Adana valisiyken 1880’de 
vefat etti. Mezarı Adana’dadır. Samimi dualar 
yaptığı, nadide güzellikte mısralardan oluşan 
Na’tı Şerif’iyle Ziya Paşa; Peygamber Efendi-
mize (s.a.v.) olan sevgisini ebedileştirmiştir.  
Ruhu şad olsun. Rahmetle anıyoruz.
Bela-yı masivaya müptelayım ya Resulallah
Zebun-ı pençe-i nefs ü hevayım ya Resulallah

Ey Allah’ın Elçisi; fani alemin gam ve ke-
derine tutuldum, Ey Allah’ın Rasülü ben nef-
sin ve arzunun pençesine düştüm.

Beni reddetme evladın başıyçün bab-ı lütfun-
dan
bende-i Al-i abayım ya Resulallah

Ey Allah’ın Elçisi; Ben peygamber ailesi-
nin kulu ve kölesi Ziya (Paşa’yım) (Ne olur) 
evladının başı için beni merhamet kapından 
geri çevirme…

Kaynakça: Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. 
Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, 
İstanbul, 1976./ Mehmet Kaplan, Şiir Tahlille-
ri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1975. / Yahya 
Kemal Beyatlı, Eğil Dağlar, Milli Eğitim Bası-
mevi, İstanbul, 1970./ Kenan Akyüz, Modern 
Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara Üni-
versitesi Basımevi, Ankara, 1979.  
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