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KAHRAMAN RUHLU GENÇLİK!
Bilindiği gibi 2021 yılı, Millî şairimiz ve TBMM Burdur Milletvekili Mehmet
Âkif Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” ithafen kaleme aldığı “İstiklâl Marşı”nın,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin millî marşı olarak
kabul edilişinin 100’üncü yılıdır. Bu yıldönümü vesilesiyle Yüce Meclisimiz,
bütün partilerin ortak imzasıyla 2021’i “İstiklâl Marşı Yılı” ilan etmiştir.
İstiklâl Marşı, büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’un, Anadolu’nun
dört bir yanında devam eden Millî Mücadele›nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan
ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevî bir
eserdir.
İstiklal Marşı, zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya
meydan okuyan bir direnişin destanıdır. Yediden yetmişe herkesin aynı inanç
ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı, varlığımıza ve
birliğimize yönelik her tehdit karşısında, ‘nazlı’ ve ‘şanlı’ hilalin altında toplanmaya
hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir.
İstiklâl Marşı’nın kabul edilişinin 100. yıldönümü münasebetiyle “Millî
Mücadele”nin ve Kurtuluş Savaşı’nın büyük öneminin vurgulanması ve bağımsızlık
ruhunun genç kuşaklara daha etkin aktarılması ve Millî şairimiz Mehmet Âkif
Ersoy’un hakkıyla anılması amacı da gözetilerek yıl boyunca farklı türlerde
bilimsel ve kültürel etkinlikler ve yayınlar yapıldı.
Türk sanat ve düşünce dünyasının temel eserlerini, geçmiş çağlardan
günümüze uzanan altın bir zincirin halkalarına benzetebiliriz. Manas ve Köroğlu
destanlarından Dede Korkut Destanı’na, Yunus Emre Divanı ve Mesnevî’den Şeyh
Galip’e uzanan bu altın zincirin bir halkası da şüphesiz Safahat’tır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “İstiklal Marşı Yılı” vesilesiyle
yapılan çalışmalardan biri elinizde bulunan, Âkif’in anıt eseri “Safahat”ın, başlangıç
düzeyindeki genç okurlar için özel düzenlenmiş baskısıdır. Yıl içinde Safahat’ın
kapsamlı, açıklamalı ve nitelikli bir baskısı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
yapılmıştı. “Genç Safahat” ise, büyük dava adamı, Millî Mücadele kahramanı ve
millî marşımız İstiklâl Marşı’nın şairi Mehmet Âkif’in eserlerini ilk kez okumaya
başlayacak genç yaştaki okurlar için hazırlanmıştır.
Dil canlı olduğu için her yüz yılda az veya çok olmak üzere bir değişim yaşar.
Metinde geçen bazı kelimeler günümüz Türkçesi’nde yaygın kullanılmadığı için
sözlük yardımıyla okumak gerekebilmektedir. Ancak genç okuyucunun buna da
gerek duymadan okuyabilmesi ve kendisine bir kolaylık olması için bu türden
kelimelerin açıklaması şiirin hemen yanında verilmiştir. Böylece şiirden kopmadan
onu bir bütün hâlinde okumaya, şiirin hem sözünü hem ruhunu anlamaya imkân
sağlanmıştır.
Meclisimiz ve Cumhuriyetimiz yüzüncü yılını doldururken onu nice yüzyıllara
taşıyacak olan kahraman ruhlu, bağımsızlığı karakter edinmiş, cesur ve çalışkan
Türk gençliğini saygıyla selamlıyor, keyifli okumalar diliyorum.
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
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İstiklâl Marşı
- Kahraman Ordumuza Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

MehmedÂkif

Ersoy

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

11

Celâl: Hışım,
kızgınlık.
Ezel: Başlangıçsızlık,
çok eskilik.
Bend: Set, baraj.
Garb: Batı.
Âfâk: Ufuklar.
Serhad: Sınır, sınır
boyu.
Medeniyyet:
Sahte medeniyet,
tahakkümcü Batı
medeniyeti.
Şühedâ: Şehidler.
Cânân: Sevgili.

Rûhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli.
Bu ezanlar - ki şahâdetleri dinin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Cüdâ: Ayrı.
İlâhî: Ey Allahım!
Ma’bed: İbadet
edilen yer.
Nâ-mahrem:
Yabancı.
Şahâdet: Şahitlik,
tanıklık.
Ebedî: Sonsuz.
Vecd: Coşkunluk,
dini heyecan hâli.
Cerîha: Yara.
Ruh-i mücerred:
Tecrid edilmiş ruh,
bedensiz ruh.
Na’ş: Ceset.
İzmihlâl: Yıkılma,
yok olma, çökme.
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İstiklâ Marşı, şiiriyeti yanında söyleyecek şeyleri olan ender marşlardandır. O bir haykırışla
başlar. Bu haykırış, iki asırdır savaşa savaşa çekilen ve nihayet dokuz asırlık ana topraklarında
mücadele eden bir milletin kuşkularını bertaraf etmek ister:
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Mehmed Ãkif şiirin devamında, Doğu-Batı, İslâm-Batı ya da somut olarak batıyla asırlardır
savaşan bir topluluk olarak Türk-Batı mücadelesinin diyalektiğini yapar.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl
Mehmed Ãkif bu “sehl-i mümteni” (kendiliğinden söylenivermiş) denilebilecek mısrada
istiklâlin, bağımsızlığın Hakk’a tapmanın tabiî sonucu olduğunu söyler. Esasen, Hakk’dan
başkalarına tapanın müstakil, hür olması mümkün müdür? Hakk’a tapan insan insanlığı
ve istiklâli hak etmiştir veya müstakil olacak mücadele azmine sahiptir. Sonraki mısrada
belirtildiği gibi, Hakk’a tapan insan ezelden beri hürdür, hür yaşar. Mehmed Ãkif, İstiklâl
Marşı’nda bütün direniş unsurlarını “iman” kavramı etrafında toplar:
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
.....
...... Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyyet” dediğin tek dişi kalmış canavar!
İnananlara Hakk’ın vadettiği günler doğacaktır:
Kimbilir, belki yarın... belki yarından da yakın.
Mehmed Ãkif, burada, Batı’nın o sıralar toplumumuz için en korkulu yüzü olan
teknolojiye meydan okur. Garbın âfakını saran çelik zırhlı duvar, teknolojiden, hatta savaş
teknolojisinden başka bir şey değildir. Bu üstün teknolojiye sahip olan Batı, “medeniyyet”,
esasen zâlim bir yaratıktır, adeta “tek dişi kalmış” korkunç bir canavardır...
41 mısralık şiirde sadece bir mısra iki kere yer almıştır:
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

MehmedÂkif

Ersoy
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Şiirin ana kavramlarından biri bu mısrada ifade edilmiştir ve şair bunu vurgulamak kastıyla
şiirin sonunda tekrarlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin sona eriş ve yeni Türkiye’nin oluşum döneminde millî marş yazma
şerefi Mehmed Âkif’in oldu. Bu olağanın olağanüstü bir yönü vardır. Mehmed Åkif’in Millî
Mücadele sırasında Ankara’da olmasının şüphesiz bir çok faydaları vardır. Onun bu faydaları
çeşitli şekillerde sağladığını da biliyoruz. Ancak Âkif bu faydaları Ankara’ya gelmeden de
büyük ölçüde sağlayabilirdi. Hele TBMM’de bulunmasına hiç gerek yoktu. Zaten Meclis’te
onun çok faal bir üye olmadığını da biliyoruz. Sessiz bir milletvekilidir.

Mehmed Ãkif Ankara’ya
sanki İstiklâl Marşını yazmak için gelmiştir!
Mehmed Âkif’in millî marş yarışmasına katılmadığını, yarışmaya katılan şiirlerin yetersiz
bulunması üzerine Maarif Vekili Hamdullah Subhi’nin Mehmed Âkif’i yarışmaya katılmaya
zorladığını, Âkif’in de bunu para mükâfatından ötürü reddettiğini biliyoruz. Mehmed Âkif,
ısrar üzerine asıl Ankara’ya geliş sebebi olarak tanımladığımız İstiklâl Marşı yazma fiilini
gerçekleşmiştir.
Mehmed Ãkif Meclis’te neredeyse hiç konuşmadı. Ama İstiklâl Marşı ile söylemek istediğini en
güçlü şekilde söyledi. Şimdi o Meclis’te söylenen sözlerin hiç birini hatırlamıyoruz. Ancak
Mehmed Âkif’in söylediklerini bunca senedir bütün Türkiye biliyor ve tekrarlıyor.

“İstiklâl Marşı” öyle bir metindir ki, Türkiye’yi teşkil eden halkın bütününün
benimseyeceği unsurlar ihtiva eder. Esasen Mehmed Âkif böyle bir sonuç da
gözetmemiştir. O sadece düşündüğü, inandığı gibi yazmıştır. Geniş halk kitleleri
-bilhassa kendini inanç ekseninde tanımlayanlar- ülkeye bağlılıklarını İstiklâl Marşı
ile ifade etmişlerdir. Kendilerini Anayasa ve kanun metinlerinde değil, İstiklâl
Marşı’nın metninde bulmuşlardır.

GENC

14

Safahat

Milletin şiirleri...
Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı için konulan
mükâfatı almamış, şiirini de millete
armağan etmiştir. Mehmed Âkif’in
sağlığında Safahat’a almadığı, iki şiir daha
vardır: Cenk Şarkısı ve Ordunun Duası.
Bunların da İstiklâl Marşı gibi millete
armağan edildiğini tahmin edebiliriz.

MehmedÂkif

Ersoy
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Cenk şarkısı
Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola:
“Cenge!” deyip çık ki vatan kurtula.
Böyle müyesser mi gazâ her kula?
Haydi levend asker, uğurlar ola.
Ey sürüden arkaya kalmış yiğit!
Arkadaşın gitti, yetiş sen de git.
Bak ne diyor, cedd-i şehîdin işit:
Durma git evlâdım, uğurlar ola.
Durma git evlâdım, açıktır yolun...
Cenge sıvansın o bükülmez kolun;
Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun.
Uğrun açık olsun, uğurlar ola.
Yerleri yırtan sel olup taşmalı!
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!
Haydi git evlâdım, uğurlar ola.

Müyesser:
Nasib olan.
Cedd-i şehîd:
Şehid ata.

Balkan Harbi’nin başlaması üzerine yazılan bu şiir, imzasız olarak Sebilürreşad dergisinin askerlere armağanı
olarak dağıtılmıştır.
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Yükselerek kuş gibi Balkanlara,
Öyle satır at ki kuduz Bulgar’a:
Bir daha Osmanlı’ya güç sırtara!
Git de gel evlâdım... uğurlar ola.
Düşmana çiğnetme bu toprakları;
Haydi kılıçtan geçir alçakları!
Leş gibi yatsın kara bayrakları!
Kahraman evlâdım, uğurlar ola.
*
**
Balkanı bildin mi nedir, hemşeri?
Sevgili ecdâdının en son yeri.
Bir sıla isterdin a çoktan beri
Şimdi tamam vakti... Uğurlar ola.
Balkanın üstünde sızan her pınar
Bir yaradır, durmaz içinden kanar!
Hangi taşın kalbini deşsen: Mezar!
Gör ne mübârek yer... Uğurlar ola.
Eş hele bir dağları örten karı:
Ot değil onlar, dedenin saçları!
Dinle: Şehid sesleridir rüzgârı!
Durma levend asker, uğurlar ola.

Ecdâd: Cedler,
atalar, geçmişler.
Mevkib: Alay,
topluluk.

Ey vatanın şanlı gazâ mevkibi,
Saldırınız düşmana arslan gibi.
İşte Hudâ yâveriniz, hem Nebi.

Yâver: Yardımcı.

Haydi gidin, haydi uğurlar ola.

Nebi: Peygamber.

Hudâ: Allah.

MehmedÂkif
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Ordunun duası
Yılmam ölümden, yaradan, askerim;
Orduma “gâzî” dedi Peygamberim.
Bir dileğim var, ölürüm isterim:
Yurduma tek düşman ayak basmasın.
Âmin desin hep birden yiğitler,
“Allahu ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu ekber!
Türk eriyiz, silsilemiz kahraman...
Müslümanız, Hakk’a tapan müslüman.
Putları Allah tanıyanlar, aman,
Mescidimin boynuna çan asmasın.
Âmin desin hep birden yiğitler,
“Allahu ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu ekber!
Millet için etti mi ordum sefer,
Kükremiş arslan kesilir her nefer,
Döktüğü kandan göğe vursun zafer,
Toprağa bir damlası boş akmasın.
Âmin desin hep birden yiğitler,
“Allahu ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu ekber!
Ey Ulu Peygamberimiz nerdesin!
Dinle minâremde öten gür sesin!
Gel, bana yâr ol ki cihan titresin,
Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.
Âmin desin hep birden yiğitler,
“Allahu ekber!” gökten şehidler.
Âmin! Âmin! Allâhu ekber!

Silsile: Soy, şecere.
Nefer: Asker, er.

Millî Mücadele sırasında yazılan bu şiir, Ali Rifat Bey tarafından bestelenmiş, Erkân-ı Harbiye (Genelkurmay)
tarafından okunmak üzere orduya dağıtılmıştır.
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1. Kitap:

Safahat
Mehmed Âkif Ersoy’un 1908’den itibaren
yayınladığı şiirler toplamıdır. 1911’de
yayınlanan İlk kitap bu ismi taşımaktadır.
Sonradan, 7 kitabın meydana getirdiği
külliyatın da adı olmuştur.
Safahat, “safhalar, devreler, dönemler,
evreler” demek.
Safahat, bizim yirminci yüzyılın başındaki
tarihimizin, yaşadıklarımızın safhaları,
dönemleri gibidir. Bütün yaşıdıklarımız,
zaferlerimiz ve yenilgilerimiz, yüceliklerimiz
ve sefaletlerimiz...Bütün insanlık
durumlarımız Mehmed Âkif tarafından
çok canlı ve etkileyici olarak Safahat’ta
şiirleştirilmiştir...
Şair, kitabı özel ders verdiği bir öğrencisine,
Mehmet Âli’ye armağan etmiştir.

MehmedÂkif

Ersoy

Mehmed Âkif, kitabın başına, “
şiir koymuştur:
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sunuş” sayılabilecek, okuyuculara hitab eden kısa bir

Ey sevgili okuyucu, karşında duran şiirimin gerçeği nedir, bana sor; söyleyeyim. Samimiyeti
ancak hüneri olan bir yığın söz; sanat yapmayı bilmem, çünkü sanatkâr değilim…

Şi’r için “gözyaşı” derler; onu bilmem yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Ağlarım ağlatamam; hissederim; söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzarım!
Oku, şayet sana bir hisli yürek lâzımsa;
Oku, zira onu yazdım iki söz yazdımsa.
Şair, kişiliğinin en önemli yönlerinden biri olan alçakgönüllülükle konuşmaktadır. Kalbinin
dili olmamasından, dile gelip doğrudan konuşamamasından şikâyet eder...Sanatkâr değildir,
sanat yapmayı bilmez, hüneri samimiyetidir. Şiir için gözyaşı denilir, o konuda söyleyecek bir
şeyi yoktur; fakat, bütün şiirleri aczinin, güçsüzlüğünün gözyaşıdır...
Şair, sanatkâr olmadığını söylemektedir ama, bu kısa şiirde bile sanat gerektiren bir çok incelik
vardır.
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İlk şiir: Fatih Camii
Safahat’taki ilk şiir, Mehmed Âkif’in arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Sırat-ı Müstakim
(Doğru yol) dergisinin ilk sayısında yayınlanan, “Fatih Camii”dir. Şair’in, yeni tarz
ilk şiiri için böyle bir yapıyı konu alması, mekân-düşünce ilişkileri yönünden ve
onun kişiliği açısından önemlidir. Müslüman İstanbul’un merkez semti olan Fatih,
onun hem ana kucağıdır, hem de babasının ders verdiği medrese dolayısıyla baba
yurdudur. Fatih Camii yalnız bunları sembolleştirmekle kalmaz, tarihî maceramızı,
inanç ve düşünce eksenli olarak ele alır.
Bu bina, dinsizlikle karışmış alçak fikirlerin yerle bir olmasıyla bir iman anıtı olarak
yüselmiştir. O gecenin uyumayan aydınlık kalbidir; evet, coşkun bir âşık kalbi!
Bu bir ma’bed değil, Ma’bûd’a yükselmiş bir ibadettir
Bu bina bir tapınak değil, Allah’a yükselmiş bir ibadettir.
Semâdan inmemiştir, şüphesiz, lâkin semâvîdir.
Şair, şiirde çocukluğuna doğru bir yolculuk yapar, otuz sene önceki günleri,
camideki yaramazlıklarını hatırlar:
Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: “Bu gece,
Sizinle camie gitsek çocuklar erkence.
Giderseniz gelin amma namazda uslu durun,
Meramınız yaramazlıksa işte ev, oturun!”
Deyip alırdı benimle kardeşimi.
Namaza durdu mu, hâliyle koyverir peşimi,
Dalar giderdi. Ben artık kalınca âzade
Ne âşıkane koşardım hasırlar üstünde!
Camide namazı beklerken çocukluğuna giden şair, namaz için çağrı yapılınca
cemaatin velveleli dağlar halinde saf olmasını, sonra da Allah’ın huzurunda
tevazuyla secdeye varmasını anlatır. Mehmed Âkif şiirin sonunda, namazın sona
erişini ve dua faslını da tasvir eder. Bütün yüreklere kubbeden güvenmenin,
huzurun ruhu serpilmiştir:
Bütün yüreklere serpildi kubbeden bir ruh
		
Ruh-ı itminan.
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Hasta
“Vak’a Halkalı Ziraat Mektebi’nde geçmişti”
- Bence Doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz;
Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz.
Sade bir nezle-i sadriyye mi illet? Nerede?
Çocuğun hâli fenalaştı son günlerde,

Ehemmiyetsiz: Önemsiz.
Nezle-i sadriyye: Göğüs
nezlesi.
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Ameliyyâta çıkarken sınıf on gün evvel,
Bu da gelmez mi ? Dedim “Kim dedi, oğlum sana gel?
Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan;
Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan.”
O zamandan beridir za’fı terakki ediyor;
Görünen: Bir daha kalkınması artık pek zor;
Uyku yokmuş; gece hep öksürüyormuş; ateşin
Olmuyormuş biraz dindiği...
                   		 - Ben zaten işin,
Bir ay evvel biliyordum ne vahîm olduğunu
Bana ihtâra ne hâcet, a beyim. Simdi bunu?
Ma’amâfih yeniden bakalım dikkatle:
Hükmü kat’î verelim, etmeye gelmez acele.
- Çağırın hastayı gelsin.
           			

Kapının perdesini,

Açarak girdi o esnada düzeltip fesini,
Bir uzun boylu çocuk.. Lâkin o bir levha idi!
Öyle bir levha-i rikkat ki unutmam ebedî,
Rengi uçmuş yüzünün, gözleri çökmüş içeri.
Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri.
O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış;
Fırlamış alnı, damarlarla berâber çıkmış,
Bet beniz kül gibi olmuş uçarak nûr-i şebâb;
O yanaklar iki solgun güle dönmüş, bîtâb!

Ameliyyât: Uygulama,
pratik.
Nöbet: Bazı
hastalıklarda, belirli
vakitlerde tekrarlanan
rahatsızlık, nüksetme.
İllet: Hastalık.
Za’fı terakki etmek:
Zayıflığı artmak,
zayıflamak.
İhtâr: Hatırlatma.
Ne hâcet: Ne gereği var.
Ma’mâfih: Bununla
beraber
Hükmü kat’î: Kesin
hüküm.
Levha-i rikkat: Dokunaklı
resim.

O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi;

Cephe: Yüz, ön taraf.

Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi!

Nûr-i şebâb: Gençlik
nuru, ışığı.

Kafa bir yük kesilip boynuna, çökmüş bağrı;
İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı.

Bîtâb: Hâlsiz, takatsız,
güçsüz.
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- Otur oğlum seni dikkatlice bir dinliyelim …
Soyun evvelce, fakat …
             		     - Siz soyunuz yok hâlim!
Soydu bîçâreyi üç-beş kişi birden, o zaman
Aldı bir heykel-i üryân-i sefâlet meydan!
Bu kemik külçesinin dinlenecek bir ciheti :
Yoktu. Zannımca tabibin coşarak merhameti,
“Bakmasak hastayı nevmid ederiz belki” diye;
Çocuğun göğsüne yaklaştım biraz dinlemiye:
Öksür Oğlum … Nefes al…Oldu , giyin;
Bakayım nabzına... A’ lâ... Sana yavrum, kodein
Yazayım, öksürüyorsun, O, keser, pek iyidir…
Arsenik hapları al, söylerim eczâcı verir.
Hadi git, kendine iyi bak…
        		           - Nasıl ettin doktor?
- Edecek yok, çocuk artık yola girmiş, gidiyor!
Sol taraftan rienin zirvesi tekmil çürümüş;
Hastalık seyr-i tabîisini almış yürümüş.
Devr-i sâlisteki âsârı o mel’un marazin
Var tamamıyle , değil hiçbir eksik arazın.
Bütün a’râz, şehîkiyle, zefîriyle…
      			                   - Yeter !
Hastanın çehresi meydanda ya! İnsanda meğer
Olmasın his denilen şey.. O değil, lâkin biz
Bunu “tebdîl-i hava” der de nasıl göndeririz?
Şurda üç beş günü var.. Gönderelim yolda ölür…
“Git!” demek, hem, düşünürsek ne büyük bir züldür!
Hadi göndermiyelim.. Var mı fakat imkânı?
Kime dert anlatırız? Bulsana derdi anlayanı!

Heykel-i üryân-i sefâlet:
Çıplak bir sefalet
heykeli.
Nevmid: Ümitsiz.
Kodein: Afyondan
elde edilen, morfine
benzeyen ve öksürük
kesici olarak kullanılan
madde.
Devr-i sâlis: Üçüncü
dönem.
Maraz: Hastalık.
A’raz: Belirti.
Şehîk: Nefes alırken
çıkan ses.
Zefir: Nefes verme.
Tebdîl-i hava: Hava
değişimi.
Zül: Aşağılama.
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- Sözünüz doğru, Müdür Bey; ne yapıp yapmalı; tek
Bu çocuk gitmelidir. Çünkü eminim, pek pek,
Daha bir hafta yaşar, sonra sirâyet de olur;
Böyle bir hastayı gönderse de mektep ma’zur.
- Bir mubassır çağırın.
          		

- Buyrun efendim.

               			            - Bana bak:
Hastanın gitmesi herhalde muvâfık olacak.
“Sana tebdîl-i hava tavsiye etmiş doktor.
Gezmiş olsan açılırsın..” diye bir fikrini sor.
“İstemem!” der o, fakat dinleme, iknâa çalış;
Kim bilir, belki de bîçâre çocuk anlamamış?
*
- Şimdi tebdîl-i hava var mı benim istediğim?
Bırakın hâlime artık beni, rahat öleyim!
Üç buçuk yıl bana katlandı bu mektep, üç gün
Daha katlansa kıyamet mi kopar? Hem ne içün
Beni yıllarca barındırmış olan bir yerden.
“Öleceksin!” diye koğmak? Bu koğulmaktır. Ben,
Kimsesiz bir çocuğum, nerde gider yer bulurum?
Etmeyin, sokaklarda perişan olurum!
Anam ölmüş, babamın bilmiyorum hiç yüzünü;
Kardeşim var, o da lâkin bana dikmiş gözünü:
Sanki âtîdeki mevhûm refâhım giderek,
Onu çalkandığı hüsranlar, içinden çekecek!
Kardeşim! Kurduğun âmâli devirmekte ölüm;
Beni göm hufre-i nisyâna, ben artık öldüm!
Hangi bir derdim için ağlıyayım, bilmiyorum.
Döktüğüm yaşları çok görmeyiniz: Mağdurum!
O kadar sa’y-i belîğin bu sefâlet mi sonu?

Sirayet: Bulaşma.
Mubassır: Gözetleyici.
Muvâfık: Uygun.
Âtî: Gelecek.
Mevhûm: Gerçekte olmayan,
fakat var sanılan.
Hüsran: Yokluk acısı.
Âmâl: Emeller, ümitler.
Hufre-i nisyân:
Unutulmuşluk çukuru.
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Biri evvelce eğer söylemiş olsaydı bunu,
Çalışıp ömrümü çılgınca hebâ etmezdim,
Ben bu müstakbele mâzîmi feda etmezdim!
Merhamet bilmeyen insanlara bak, yâ Rabbi,
Koğuyorlar beni bir sâil-i âvâre gibi!
- Seni bir kerre koğan yok, bu sözün pek haksız.
“İstemem, yollamayın” dersen eğer, kal, yalnız...
Hastasın..
       - Hem veremim! Söyle, ne var saklayacak!
- Yok canım, öyle değil…
            		      -Öyle ya herkes ahmak,
Bırakırlar mı, eğer gitmemiş olsam acaba!
Doğrudur, gitmeliyim... Koşturunuz bir araba.
Son sınıftan iki vicdanlı refîkin koluna
Dayanıp çıktı o bîçâre, sefâlet yoluna.
Atarak arkaya bir lemha-i lebrîz-i elem,
Onu teb’id edecek paytona yaklaştı “verem!”
Tuttu bindirdi çocuklar sararak her yerini,
Öptüler girye-i mâtem dökerek gözlerini;
- Çekiver doğruca istasyona…
               		   - Yok, yok, beni tâ,
Götür İstanbul’a bir yerde bırak ki; Gurebâ,
- Kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada Uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada!

Sa’y-i belîğ: Çok çalışma.
Müstakbel: Gelecek.
Mâzî: Geçmiş.
Sâil-i âvâre: Serseri dilenci.
Refîk: Arkadaş.
Lemha-i lebrîz-i elem: Acı
dolu bakış.
Teb’id: Uzaklaştırma.
Girye-i mâtem: Matem
yaşları.
Gurebâ: Garipler, düşkünler
yurdu.
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Küfe
Beş on gün oldu ki, mu’tâda inkıyâd ile ben
Sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden.
Bizim mahalle de İstanbul’un kenârı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmiyerek!
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır,
Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır.
Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,
Selâmetin yolu insan için bu, başka değil!
Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,
Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak,
- Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden,

Mu’tâda inkıyâd :
Alışkanlığa uyarak
Buhayre: Göl.
İskandil: Deniz derinliğini
ölçmeye yarıyan âlet.
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Lisân-ı hâl ile amma rükûa niyyet eden O sâlhûrde, harâb evlerin saçaklarına,
Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına
Delîlimin koca bir şey takıldı... Baktım ki:
Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski.
Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? Derken;
On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden,
Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
Tekermeker küfe bîtâb düştü tâ öteye.
- Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ
Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın
Göründü:
            - Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok,
Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: “Çok
Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz... “
Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz!
Onunla besliyeceksin ananla kardeşini.
Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?”
Dedim ki ben de:
              - Ayol dinle annenin sözünü...
Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü:
- Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol şuradan!
Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?
Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti...
- Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi?
Adamcağız sana, bak hâl dilince söylerken...
- Bırak hanım, o çocuktur, kusûra bakmam ben...
Adın nedir senin, oğlum?
             			

- Hasan.

Lisân-ı hâl: Hâl dili,
davranışlardan çıkarılan
mâna.
Rükû: Eğilme; namaz
sırasında, kıraatten
sonra öne doğru eğilip
ellerle dizkapaklarını
tutarak baş ve sırtı düz
hâle getirme.
Sâlhûrde: Çok yaşlı, çok
eski, köhne.
Delîl: Rehber, kılavuz.
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                 			        -Hasan, dinle.
Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
Benim de yandı içim anlayınca derdinizi...
Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,
Yetim bırakmıyarak besleyip büyütmelisin.
- Küfeyle öyle mi?
       		     - Hay hay! Neden bu söz lâkin?
Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.
- Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini...
- Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini:
“Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir;
Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir...
Koyardı mektebe... Dur söyleyim” demişti hani?
Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni!
Söz anladım uzun, hem de pek uzun sürecek;
Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek;
Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan,
Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan?
Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz;
Geçende Fâtih’e çıktık ikindi üstü biraz.
Kömürcüler kapısından girince biz, develer
Kızın merâkını celbetti, dâima da eder:
O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,
O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!
Hakîkaten görecek şey değil mi ya? Derken,

Bîtâb: Takatsız, güçsüz.
Zâbit: Subay (burada:
İdareci, müdür.)

Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden,

Celbetmek: Çekmek.

Belinde enlice bir şal, başında âbâni,

Âbâni: Bir çeşit sarık.
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Bir orta boylu, güler yüzlü pîr-i nûrânî;
Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,
Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesâdüfe bak:
Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetîm...
Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elim:
Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak...
Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!
Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer!
Düğümlü alnının üstünde sâde bir çember.
Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryad;
Nazar değil o bakışlar, dümû-i istimdad.
Bu bir ayaklı sefalet ki yalnayak, baş açık;
On üç yaşında buruşmuş cebin-i safı, yazık!

Safahat

Pîr-i nûrânî: Nur yüzlü
ihtiyar.
Elim: Üzücü.

O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan
Bir elliden mütecâviz çocuk ki, muntazaman
Geçerken eylediler ihtiyâr-ı vakfe-güzin...
Hasan’la karşılaşırken bu sahne oldu hâzin;
Evet, bu yavruların hepsi, pür sürûd-i şebâb,
Eder dururdu birer âşiyân-ı nûra şitâb.
Birazdan oynıyacak hepsi bunların, ne iyi!
Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi,
-Ki ezmek istedi görmekle reh-güzârındaİlel’ebed çekecek dûş-i ıztırârında
O, yük değil, kaderin bir cezâsı ma’sûma...
Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma!

Nazar: Bakış.
Dümû-i istimdad:
Yardım isteyen
gözyaşları.
Cebin-i saf: Tertemiz
alın.
Mekteb-i rüşdiyye:
Ortaokul.
Mütecâviz: Aşkın, fazla.
İhtiyar-ı vakfe-güzin:
Durma yolunu seçme,
durma.
Hâzin: Acıklı.
Sürûd-i şebâb: Gençlik
neşesi.
Âşiyân-ı nûra şitâb:
Aydınlık yuvaya gitme.
Reh-güzâr: Geçilen yer,
yol.
İlel’ebed: Sonsuza kadar.
Dûş-i ıztırâr: Çaresiz
omuzlar.
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Bayram
Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır;
Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!
Bayramda güler çehre-i mâ’sûm-i sabâvet,
Ümmîd çocuk sûret-i sâfında ıyandır.
Ufuklar gülücük, dünya bir başka
dünyadır; çünkü bayram hoş ve
sevinçli bir zamandır. Bayramda
çocukluğun masum çehresi gülümser.
Ümit saf bir çocuk şeklinde görünür.
........
		
*
Birinci gün hava bir parça nâ-müsâiddi;
İkinci gün açılıp, sonra pek güzel gitti.
Dedim ki: “Fâtih’e çıksam yavaşça, bir yanda
Durup o âlemi seyreylesem de meydanda,
Ziyâret etsem ehibbâyı sonradan... Hoş olur.
Bütün gün evde oturmak ne olsa pek boştur. “
Bu arzû-yi tenezzüh gelince, artık ben
Durur muyum? Ne gezer! Fırladım hemen evden.

Nâ-müsâid: Elverişsiz.
Ehibbâ: Ahbaplar, dostlar.
Arzû-yi tenezzüh: Gezme arzusu.
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Gelin de bayramı Fâtih’te seyredin, zirâ
Hayâle, hâtıra sığmaz o herc ü merc-i safâ,
Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan
Tutun da, tâ dedemiz demlerinden arta kalan,
Asırlar ölçüsü boy boy asâlı nesle kadar,
Büyük küçük bütün efrâd-ı belde, hepsi de var!
Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar,
İçinde darbuka, teflerle zilli şakşaklar,
Biraz gidin; Kocaman bir çadır... Önünde bütün,
Çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için
Nöbetle bekleşiyorlar. Acep içinde ne var?
“Caponya’dan gelen insan suratlı bir canavar!”
Geçin: sırayla çadırlar. Önünde her birinin.
Diyor: “Kuzum, girecek varsa durmasın girsin.”
Bağırmadan sesi bitmiş ayaklı bir îlân,
“Alın gözüm buna derler...” sadâsı her yandan
Alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele:
Gelen yapışmada bir mutlaka o saplı tele.
Terazilerden adam eksik olmuyor; birisi
İnince binmede artık onun da hemşerisi:
“Hak okka çünkü bu kantar... Frenk îcâdı gıram
Değil! Diremleri dörtyüz, hesapta şaşmaz adam.”
-Muhallebim ne de kaymak!
			
- Şifalıdır macun!
- Simit mi istedin ağa?
          		
- Yokmuş onluğun, dursun.
O başta: Kuskunu kopmuş eğerli düldüller,
Bu başta: Paldımı düşmüş semerli bülbüller!
Baloncular, hacıyatmazlar, fırıldaklar,
Horoz şekerleri, civ civ öten oyuncaklar;
Sağında atlıkarınca, solunda tahtırevan
Önünde bir sürü çekçek, tepende çifte kolan
Öbek öbek yere çökmüş kömür çeken develer...
Ferâğ-ı bâl ile birden geviş getirmedeler.

Safahat

Herc ü merc-i safâ: Safa,
eğlence karmaşası.
Dem: Zaman
Asâ: El değneği
Efrâd-ı belde: Belde
halkı.
Alın gözüm: Çeşitli
fotoğraf veya film
parçalarını halka
göstermekte
kullanılan basit cihaz.
Sadâ: Ses
Alettirikçi: Elektrikçi
(halk söyleyişi).
Kuskun: Kuyruk kayışı.
Düldül: At (Hz. Ali'nin
atından kinaye)
Paldım: Kuyruk
altından geçirilen,
eğeri veya semeri
tutan kayış.
Hacı yatmaz: Yere atıldığında
devrilmeyen oyuncak.
Ferâğ-ı bâl: Gönül
huzuru.
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Koşan, gezen, oturan, mâniler düzüp çağıran.
Davullu zurnalı “dans” eyliyen, coşup bağıran,
Bu kâinât-ı sürûrun içinde gezdikçe,
Çocukların tarafındaydı en çok eğlence,
Güzelce süslenerek dest-i nâz-ı mâderle;
Birer çiçek gibi nevvâr olan bebeklerle
Gelirdi safha-i mevvâc-ı ıyde başka hayât...
Bütün sürûr u şetâretti gördüğüm harekât
Onar parayla biraz sallandırdılar... Derken,
Dururdu “Yandı!” sadâsıyle türküler birden,
- Ayol, demin daha yanmıştı a! Herif sen de,
Peki kızım, azıcık fazla sallarım ben de.
“Deniz dalgasız olmaz
Gönül sevdasız olmaz
Yâri güzel olanın
Başı belâsız olmaz!
Haydindi mini mini maşallah
Kavuşuruz inşallah...”
Fakat bu levha-i handâna karşı, pek yaşlı,
Bir ihtiyar kadının koltuğunda gür kaşlı,
Uzunca saçlı güzel bir kız ağlayıp duruyor.
Gelen geçen “Bu niçin ağlıyor?” deyip soruyor.
- Yetim ayol... Bana evlâd belâsıdır bu acı
Çocuk değil mi? ‘Salıncak’ diyor...                                                		
			
- Salıncakçı!
Kuzum, biraz da bu binsin... Ne var sevâbına say...
Yetim sevindirenin ömrü çok olur.                                               
				
- Hay hay!
Hemen o kız da salıncakçının mürüvvetine
Katıldı ağlamıyan kızların şetâretine.

Kâinât-ı sürûr: Sevinç
âlemi.
Dest-i nâz-ı mâder:
Annenin nazlı eli.
Nevvâr: Nurlu, çok
parlak.
Safha-i mevvâc-ı ıyd:
Bayramın dalgalı yüzü.
Sürûr: Sevinç, neş’e.
Şetâret: Şenlik.
Levha-i handân: Gülen,
neşeli tablo.
Mürüvvet: İyilik,
cömertlik, insanlık.
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Seyfi baba
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
                     		 

   -Seyfi Baba

Hastalanmış, yatıyormuş.
                   	

- Nesi varmış acaba?

- Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
- Keşki ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol!
Gecikirsem kalırım beklemeyin... Zîrâ yol
Hem uzun, hem de bataktır...
                    

- Daha a’lâ, kalınız

Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.
Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;
Boşanan yağmur iliklerde, çamur tâ belde.
Hani, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak;
“Gel!” diyen taşları kurtarmasa, insan batacak.
Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine,
Boğuyordum müteveffâyı bütün âferine.
Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar, giderek,
Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek!
Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim,
Çifte sandal, yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim!
Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse;
Fenerim başladı etrâfını tektük hisse.
Vâkıâ ben de yoruldum, o fakat pek yorgun...
Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun:
Kâh olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara;
Kâh olur, mürde şuâ’âtı düşer bir mezara;
Kâh bir sakfı çökük hânenin altında koşar;
Kâh bir ma’bed-i fersûdenin üstünden aşar;

Esef etmek: Üzülmek.
A'lâ: İyi.
Müteveffâ: Ölü.
Yakamoz: Parıltı.
Vâkıâ: Gerçi.
Mahmurluk: Uyku sersemliği.
Mürde şuâ’ât: Ölgün ışıklar.
Sakf: Çatı, saçak.
Hâne: Ev.
Ma’bed-i fersûde: Harap mabed.
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Vakt olur pek sapa yerlerde, bakarsın, dolaşır;
Sonra en korkulu eşhâsa çekinmez, sataşır;
Gecenin sütre-i yeldâsını çekmiş, uryan,
Sokulup bir saçağın altına gûyâ uyuyan
Hânüman yoksulu binlerce sefilân-ı beşer;
Sesi dinmiş yuvalar, hâke serilmiş evler;
Kocasından boşanan bir sürü bîçâre karı;
O kopan râbıtanın, darmadağın yavruları;
Zulmetin, yer yer, içinden kabaran mezbeleler:
Evi sırtında, sokaklarda gezen âileler!
Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın, sâil!
Serserî, derbeder, âvâre, harâmî, kaatil...
Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil
Bana göstermeli bir kerre... Niçin? Belli değil!
Ya o bîçâre de râhmet suyu nûş eyliyerek,
Hatm-i enfâs edivermez mi hemen “cız!” diyerek?
O zaman sâmi’anın, lâmisenin sevkıyle
Yürüyen körlere döndüm, o ne dehşetti hele!
Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi...
Ne yalan söyliyeyim kalbime haşyet geldi.
Hele yâ Rabbi şükür, karşıdan üç tâne fener
Geçiyor... Sapmıyarak doğru yürürlerse eğer,
Giderim arkalarından... Yolu buldum zâten.
Yolu buldum, diyorum, gelmiş iken hâlâ ben!
İşte karşımda bizim yâr-ı kadîmin yurdu.
Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu.
Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip
Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip
Açıversem... İyi amma kapı zâten aralık...
Gâlibâ bir çıkan olmuş... Neme lâzım, artık
Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,

Eşhâs: Kişiler.
Sütre-i yeldâ: Uzayan örtü.
Uryan: Çıplak.
Hânüman: Aile ocağı, ev.
Sefilân-ı beşer: Yoksul insanlar.
Hâk: Toprak.
Biçâre: Çaresiz.
Râbıta: Bağlantı.
Zulmet: Karanlık.
Mezbele: Süprüntülük, çöplük.
Rehzen: Yol kesen, eşkıya.
Sâil: Dilenci.
Nûş eylemek: İçmek.
Hatm-i enfâs : Son nefes.
Sâmi’a: İşitme.
Lâmise: Dokunma.
Haşyet: Korku.
Yâr-ı kadîm: Eski dost.
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Ayağımdan çıkarıp lâstiği geçtim ileri.
Sağa döndüm, azıcık gitmeden üç beş basamak
Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak!
Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini,
Aralarken kulağım duydu fakîrin sesini:
- Nerde kaldın? Beni hiç yoklamadın evlâdım!
Haklısın, bende kabâhat ki haber yollamadım.
Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun...
Hele dinlen azıcık anlaşılan yorgunsun.
Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın...
Üşüyorsan eşiver mangalı, eş eş de ısın.
Odanın loşluğu kasvet veriyor pek, baktım
Şu fener yansa, deyip bir kutu kibrit çaktım.
Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne,
Sürme çekmiş gibi nûr indi mumun kör gözüne!
O zaman nîm açılıp perde-i zulmet, nâgâh,
Gördü bir sahne-i üryân-ı sefâlet ki nigâh,
Şâir olsam yine tasvîri olur bence muhâl:
O perîşanlığı derpîş edemez çünkü hayâl!
Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba,
Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba.
- Ihlamur verdi demin komşu... Bulaydık, şunu, bir...
- Sen otur, ben ararım...
                			  - Olsa içerdik, iyidir...
Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme...
Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime,
Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan,
Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan.

Şayak: Verev dokumalı bir cins
dayanıklı kumaş.
Kasvet: İç sıkıntısı.
Nîm: Yarım.
Perde-i zulmet: Karanlık perdesi.
Nâgâh: Ansızın.
Sahne-i üryân-ı sefâlet: Çıplak
sefalet sahnesi.
Nigâh: Göz.
Muhâl: İmkânsız.
Derpîş: Öngörme.
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- Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın?
Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın.
- Mehmed Ağa’nın evi akmış. Onu aktarmak için
Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün.
Ne işin var kiremitlerde a sersem desene!
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene.
Hadi aktarmıyayım... Kim getirir ekmeğimi?
Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?
Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ekmek parası:
Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası!
Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz;
Ona ancak yapacak: Beş vakit abdestle namaz.
Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman
Gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman
Eli ekmek tutacak? İşte saat belki de üç*
Görüyorsun daha gelmez... Yalınızlık pek güç.
Ba’zı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma;
Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma!
- Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece!
Açılırsın, sanırım, terlemiş olsan iyice.
İhtiyar terliyedursun gömülüp yorganına...
Nâmerd: Mert olmayan, alçak.
Maskara: Soytarı.
Saat üç: Akşam ezanı 12 olmak
üzere ölçülen alaturka saate
göre üç, gece vakti.
Kebe: Kalın keçe ceket.
Taharrî: Arayış.
Âdem: Adam.
Tahassür: Özlem.
Ebedî: Sonsuz.
Hamiyyetsiz: Hamiyet hissi
olmayan, insaniyetsiz.

Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına,
Başladım uyku taharrîsine, lâkin ne gezer!
Sızmışım bir aralık neyse yorulmuş da meğer.
Ortalık açmış, uyandım. Dedim, artık gideyim,
Önce amma şu fakîr âdemi memnûn edeyim.
Bir de baktım ki: Tek onluk bile yokmuş kesede;
Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde!
O zaman koptu içimden şu tehassür ebedî:
Ya hamiyyetsiz olaydım, ya param olsa idi!
*

Alaturka saatte güneş batımından üç sonra.
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Kocakarı ile Ömer
Üstâd-ı necîbim
Ali Ekrem Bey’e
Yok ya Abbâs’ı bilmeyen, kimdi?...
O sahâbîyi dinleyin, şimdi:
“Bir karanlık geceydi pek de ayaz...
İbni Hattâb’ı görmek üzre biraz,
Çıktım evden ki yollar ıpıssız.
Yolcu bir benmişim meğer yalnız!
Aradan geçmemişti çok da zaman,
Az ilerden yavaşça oldu iyân,
Zulmetin sînesinde ukde gibi,
Ansızın bir müheykel a’râbî!
Bembeyaz bir ridâ içinde garîb,
Geliyor muttasıl mehîb mehîb.
Ben sokuldum, o geldi, yaklaştık;
Üstâd-ı necîb: Asil üstad (Ali Ekrem Bey, Namık
Kemal’in oğlu, şair ve edebiyat müderrisidir).
Abbâs: Hz. Peygamberin amcası.
Sahâbî: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
zamanında yaşamış, O’nu görmüş, sohbetinde
bulunmuş olan müslüman.
İbni Hattâb: Hattab’ın oğlu, Hz. Ömer.
İyân: Görünen, belli, açık, zâhir, âşikâr.
Zulmet: Karanlık.
Ukde: Düğüm.
Müheykel: Heykel yapılı.
A’râbî: Arap.
Ridâ: Hırka, cübbe.
Muttasıl: Sürekli.
Mehîb: Heybetli.
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Durmadan karşıdan selâmlaştık.
Düşünürken selâm alan sesini,
O heyûlâ uzandı tuttu beni:
Bir de baktım, Ömer değil mi imiş?
- Yâ Ömer! Böyle geç zaman, bu ne iş?
- Şu mahallâtı devre çıkmıştım...
Gel beraber, benimle, üç beş adım.
		

*

Ne sadâ var, ne bir yürür bîdâr;
Uhrevî bir sükûn içinde civâr.
Ömer olmuş gezer, sıyânet-i Hak...
Şu yatan beldenin huzûruna bak!
O semâlar kadar yücelmiş alın,
Çakarak sînesinden âfâkın,
Bir zaman sönmeyen nigâhıyle,
Necm-i sâhirde sanki bir hâle!
Duruyor her evin önünde Ömer,
Dinliyor bî-haber içerdekiler
Geçmedik en harâb bir yapıyı,
Yokladık sağlı sollu her kapıyı.
Geldik artık Medîne hâricine;
Bir çadır gördü, durdu kaldı yine.
		

*

Heyûlâ: Karaltı.
Mahallât: Mahalleler.
Sadâ: Ses.
Bîdâr: Uyanık.
Uhrevî: Âhirete ait.
Sükûn: Sessizlik.

Ocak başında oturmuş bir ihtiyarca kadın.

Sıyânet-i Hak: Hakkın koruması.

“Açız! Açız!” diye feryâd eden çocuklarının,

Nigâh: Bakış.

Karıştırıp duruyorken pişen nevâlesini;
Çıkardı yuttuğu yaşlarda çırpınan sesini:
- Durundu yavrularım, işte şimdicek pişecek...
Fakat ne hâl ise bir türlü pişmiyordu yemek!
Çocukların yeniden başlamıştı nâleleri...

Necm-i sâhir: Uyanık yıldız.
Hâle: Işıklı halka.
Bî-haber: Habersiz.
Nevâle: Yiyecek.
Durundu: Durunuz.
Nâle: İnleme.

Selâmı verdi Ömer, daldı âkıbet içeri.

Âkıbet: Sonunda.

Selâmı aldı kadın pek beşûş bir yüzle.

Beşûş: Güler.
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- Bu yavrular niçin, ey teyze, ağlıyor, söyle?
- Bu gün ikinci gün, aç kaldılar...
              		         - O hâlde, neden
Biraz yemek komuyorsun?
           		        - Yemek mi? Çömleği sen,
Tirid mi zannediyorsun? İçinde sâde su var
Çakıl taşıyla beraber bütün zaman kaynar!
Ne çare! Belki susarlar, dedim. Ayıplamayın.
- Peki senin kocan, oğlun, ya kardeşin, ya dayın...
Tek erkeğin de mi yok?
         		       - Hepsi öldü... Kimsem yok.
- Senin midir bu küçükler?
         	          - Torunlarım.
          		                - Ne de çok!
Adam, Emîre gidip söylemez mi hâlini?
        			          - Ah!
Emîre öyle mi? Kahretsin an-karîb Allah!
Yakında râyet-i ikbâli ser-nigûn olsun...
Ömer, belâsını dünyâda isterim bulsun!
- Ne yaptı, teyze, Ömer, böyle inkisâr edecek?
- Ya ben yetîm avuturken Emîr uyur mu gerek?
Raiyyetiz, ona bizler vedîatu’llâhız;
Gelip de bir aramak yok mu?
             			 - Haklısın, yalnız,
Zavallının işi pek çok zaman bulup gelemez;
Gidip de söylememişsen ne haldesin bilemez.
- Niçin hilâfeti vaktiyle eylemişti kabûl?
Sonunda böyle çürük özrü kim sayar makbûl?
Zavallının işi çokmuş!... Nedir, muhârebe mi?
İşitme sen de civârında inleyen elemi,
Medîne halkını üryan bırak, Mısır’da dolaş...
“Gazâ! Gazâ!” diye git, soy cihânı, gel paylaş!

Tirid: Doğranmış ekmek
üzerine et suyu dökülerek
yapılan yemek.
Emîr: Bey, baş,
hükümdar (Burada halife).
An-karîb: En kısa zamanda.
Râyet-i ikbâli
ser-nigûn olmak: Talih
bayrağı yerlerde
sürünmek.
İnkisâr etmek:
İlenmek.
Raiyyet: İdare edilen.
Vedîatu’llâh: Allah’ın
emaneti.
Üryan: Çıplak.
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Çocukların bu sefer yükselince feryâdı,
Kadın, tehevvürü artık cünûna vardırdı;
- Şu nevhalar ki çıkar tâ bulutların içine,
Ömer! Savâik-i tel’în olur, iner tepene!
Yetîmin âhını yağmur duâsı zannetme:
O sayha ra’d-ı kazâdır ki gönderir ademe!
- Açız! Açız! Bize bir lokma olsun ekmek ver...
- Susundu yavrularım, işte oldu, şimdi pişer!
Gidip de söyliyeyim hâ?.. Dilencilik yapamam!
Ömer de kim? Benim ondan kerîm adamdı babam,
Ölür de yüz suyu dökmem sizin Halîfenize!..
Ömer vuruldu bu son sözle...
               			      - Haklısın, teyze!
Avut çocukları, ben şimdicek gider gelirim.
Halîfe önde, bitik suçlu, münfa’il, nâdim;
Ben arkasında, perîşan, çadırdan ayrıldık.
Sabâha karşı biraz başlamıştı aydınlık.
Köyün köpekleri ejder misâli saldırıyor,
Bırakmıyor bizi yoldan, fakat kim aldırıyor!
Medîne’nin dalarak münhanî sokaklarına;
Dönüp dönüp hele geldik zahîre anbarına.
Halîfe girdi açıp, ben de girdim emriyle.
Arandı her yeri, bir mum yakıp ale’l-acele.
- Şu tek çuval unu gördün ya! Haydi yükle bana;
Bu testi yağ doludur, elverir o yük de sana.

Tehevvür: Kızgınlık.
Cünûn: Delilik.
Nevha: Feryat.
Savâik-i tel’în: Lânet
yıldırımı.
Sayha: Çığlık.
Ra’d-ı kazâ: Kaderin
gök gürlemesi.
Adem: Yokluk.

Çuval Halîfe’de, yağ bende, çıktık anbardan;

Kerîm: Ulu, cömert.

Kilitleyip geri döndük deminki yollardan.

Münfa’il: Gücenmiş.

Mesâfe, baktım, uzun; yük yaman; Ömer yaralı;
Dedim ki:
     	  - Ben götüreydim... Verir misin çuvalı?
- Hayır, yorulsa değil, ölse yardım etme sakın:

Nâdim: Pişman.
Ejder: Yedi başlı
efsanevi yılan.
Münhanî: Dolambaçlı.
Zahîre: Saklı yiyecek.
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Vebâli kendine âiddir İbni Hattâb’ın.
Kadın ne söyledi, Abbas, işitmedin mi demin?
Yarın huzûr-i İlâhide, kimseler, Ömer’in
Şerîk-i haybeti olmaz, bugünlük olsa bile;
Evet, hilâfeti yüklenmiyeydi vaktiyle.
Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu,
Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer’den onu!
Bir ihtiyar karı bî-kes kalır, Ömer mes’ûl!
Yetîmi, girye-i hüsrân alır, Ömer mes’ûl!
Bir âşiyân-ı sefâlet bakılmayıp göçse:
Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse!
Zemîne gadr ile bir damla kan dökünce biri:
O damla bir koca girdâb olur boğar Ömer’i!
Ömer duyulmada her kalbin inkisârından;
Ömer koğulmada her mâtemin civârından!

Vebâl: Sorumluluk
Huzûr-i İlâhi: Allah’ın
huzuru.
Şerîk-i haybet: Mahrumiyet
ortağı.
Kenâr-ı Dicle: Dicle kıyısı.
Adl-i İlâhî: İlâhî adalet.
Bî-kes: Çaresiz.
Mes’ûl: Sorumlu.
Girye-i hüsrân: Yokluk
gözyaşı.
Âşiyân-ı sefâlet: Sefalet
yuvası.
Girdab: Su çevrintisi.

Ömer Halîfe iken başka kim çıkar mes’ûl?

İnkisâr: Beddua.

Ömer ne yapsın, İlâhî, beşer zalûm ü cehûl!

Zemîn: Yeryüzü.

Ömer’den isteniyor beklenen Muhammed’den...
Ömer! Ömer! Nasıl aldın bu bârı sırtına sen?

Gadr: Zulüm.
Zalûm: Çok zâlim.
Cehûl: Çok câhil.

- Sen almasan acaba kim gelip de senden iyi,
İdâre eyliyecek düştüğün bu ma’rekeyi?
Evet, adâleti “mutlak” hayâl edersen eğer,
Ömer değil ya ne olsan bırak ki hepsi heder!
Beşer, adâleti “mutlak” tahayyül eylerse,
Görür ümîdini mahkûm her zaman ye’se.
Sen ey Ömer, ne meleksin, ne bir emîr-i zalûm...
Fakat elinde ne var? Fıtraten beşer mazlûm!
Görür bürûc-i semânın bütün sitâreleri,
Zalâm içinde, yük altında inleyen Ömer’i!
Huzûr-i Hakk’a çıkarken bu unlu cebhenle,
Değil zemîni, getir şâhid âsümânı bile!

Bâr: Yük.
Ma’reke: Mücadele, savaş.
Heder: Boşa gitme.
Tahayyül: Hayal etme.
Emîr-i zalûm: Zâlim
yönetici.
Fıtraten: Yaradılıştan.
Beşer: İnsan.
Bürûc-i semâ: Göğün
burçları.
Sitâre: Yıldız.
Zalâm: Karanlık.
Cebhe: Yüz.
Âsümân: Gök.
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- Uzak mı yol? Daha çok var mı?
             		        - Ancak üç beş adım.
Mecâli kalmamış artık zavallının... Baktım:
Olanca azmini cebr eyleyip, nefes nefese;
Yavaş yavaş yürüyor. Geldi bin belâ ne ise!
Sokuldu haymeye, indirdi arkasından unu:
- Bırak da testiyi yerleştirin kenâra şunu.
Hemen çakılları çömlekten indirip attı,
Uzandı testiye, yağ koydu, sonra un kattı.
Oturmak istedi, lâkin belâya bak ki: Ocak
Hemen sönüp gidecek...
            	    - Teyze, yok mu hiç yakacak?
Kadın getirdi beş on parça yaş diken Ömer’e;
Ömer de yakmak için büsbütün serildi yere.
Ocak tüter, Ömer üfler zefir-i hârıyle;
Zemîni lihye-i beyzâ yı târumâriyle,
Sücûd tavr-ı huşû’unda, muttasıl süpürür;
İçinde rûhu yanar, cebhesinde ter köpürür!
Döner muhît-i nigâhında tûde tûde duman;
Bulut geçer gibi necmin hıyat-ı nûrundan!
Ocak tutuştu, yemek pişti;
            		         - Var mı teyze kabın?
- Var büyükçe bir kap, alın.

Yemek sıcaktı, fakat kim durup da bekliyecek!
Ömer çocuklara bir bir yedirdi üfliyerekl
Kesildi haymede mâtem, uyandı rûh-i sürûr;
Çocuklar oynaşıyorlar, kadın ferîh ü fahûr.
Ömer bu âlemi gördükçe gaşy içindeydi...
Dedim:

Hayme: Çadır.
Zefir-i hâr: Yakıcı nefes.
Lihye-i beyzâ yı târumâr:
Darmadağınık beyaz sakal.
Sücûd tavr-ı huşû’unda:
Huşu içinde secde eder
gibi.
Muttasıl: Devamlı.

Getir de indirelim...
		

Mecâl: Güç, kuvvet.
Cebr eylemek: Zorlamak.

Muhît-i nigâh: Bakış çevresi.
Tûde tûde: Küme küme.
Necm: Yıldız.
Hıyat-ı nûr: Nur ibrişimi.
Rûh-i sürûr: Sevinç ruhu.
Ferîh ü fahûr: Rahat ve
sıkıntısız.
Gaşy: Kendinden geçme.
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       - Sabâh oluyor kalkalım...
                  		    	   - Evet, haydi!
Yarın Emâret’e gel teyze, öğleyin beni bul;
Emîr’e söyleriz elbette hayr olur me’mul.
Yüzü gülmüştü teyzenin, baktık,
Biz de çıktık vedâ edip artık.
Hiç görünmeksizin gelip geçene,
Doğru indik Halîfe’nin evine.
“Şimdi nerdeyse gün doğar, kalıver.”
Diye, koyvermiyordu, çünki, Ömer.
Etti az sonra subh-i velveledâr
Uyuyan şehri kâmilen bîdâr
Öğle geçmişti, çıktı geldi kadın.
- Galiba, teyze, uykusuz kaldın!
İşte bağlanmak üzredir nafakan,
Alacaksın her ay gelip buradan.
Şimdi affeyledin değil mi beni?
- Böyle göster fakat adâletini.

Emâret: Emirin, yöneticinin
bulunduğu yer, yönetim.
Me’mul: Umulur.
Subh-i velveledâr: Sabah
gürültüsü.
Kâmilen: Tamamıyla.
Bîdâr: Uyanık.
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Dirvâs
Derler ki: Ümeyye’den Hişâm’ın
Devrinde, yakınlarında Şâm’ın
Üç yıl ekin olmamış kuraktan.
Can kaydına düşmüş artık urban.
Emevilerden Hişam’ın (724-743)
devrinde, Şam yakınlarında
kuraklıktan üç yıl ekin olmamış,
çöl arapları can derdine düşmüş...
Her hayme mezâr olup kapanmış:
Altında beş on kadîd uzanmış!
Bakmış ki meşâyih-i kabâil:
Sıyrılmıyacak bu derd-i hâil;

Ümeyye: Emeviler.
Hişam: Emevi halifesi (724-743)
Urban: Çöl arapları.
Hayme: Çadır.
Kadîd: İskelet
Meşâyih-i kabâil: Kabilelerin
büyükleri, öndegelenleri.
Derd-i hâil: Korkunç dert.
Karye: Köy.

Bir karyede toplanıp, demişler:

Helâk: Yok olma, mahv.

Durdukça helâkimiz mukarrer.

Mukarrer: Kesin.

GENC

Safahat

46

Mâdem ki şüyûhuyuz bu halkın,
Kalkın gidelim Hişâm’a, kalkın.
Bir duysa Halîfe’miz bu hâli;
Var merhamet etmek ihtimâli.
Hiç ak sakalıyle bir alay pîr,
Eyler de Emîr’e hâli tasvîr,
Görmez mi o, halkı rahme, şâyan?
Sultansa da taş değil ya: İnsan!
Teklîfı kabûl eder bütün nâs;
Derler, yalınız: “Bulunsa Dirvâs.
Sinnen daha pek çocuktur ammâ
Olmaz o kadar talâkat aslâ. “
Vaktâ ki girer şüyûh Şâm’a
Derhâl haber gider Hişâm’a:
Derler ki, beş on kabîle geldi.
Der: Gelsinler sarâya şimdi.
Birlikte çocuk dalar huzûra,
Evvelce duâ eder de sonra,

Şüyûh: Büyükler,
öndegelenler.
Pîr: İhtiyar.
Emîr: Bey, hükümdar.
Rahm: Merhamet,
acıma.
Şâyan: Uygun,
müstehak.

Hiç pervâsız girer kelâma...

Nâs: İnsanlar.

Lâkin bu tuhaf gelir Hişâm’a;

Sinnen: Yaşça.

Der: Sus a çocuk büyük dururken,
Söz sâdır olur mu hiç küçükten?
Dirvâs o zaman kelâmı tekrâr
Teshîr ile der: ”Nedir bu âzâr!
Mikyâsı mıdır zekâvetin sin?
Dirvâs’ı çocuk mu zannedersin?
Bir dinle de sonra gör çocuk mu?
İnsâf nedir o sizde yok mu?
Ben söyliyeyim de bir efendin,
Susturmak elindedir efendim. “
Dirvâs bakar Melik’te ses yok·

Talâkat: Düzgün ve
akıcı konuşma.
Vaktâ ki: Ne vakit ki.
Pervâsız: Korkusuz.
Sâdır olmak: Çıkmak.
Kelâm: Söz.
Teshîr: Ele geçirme,
emrine alma.
Mikyâs: Ölçek.
Zekâvet: Zekâ, anlama
gücü.
Sin: Yaş.
Melik: Hükümdar.
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Mecliste değil ki ses, nefes yok;
Mu’tâdı olan talâkatıyle
Başlar söze eski şiddetiyle:
“Üç yıl mütemâdiyen kuraklar,
Emsâli görülmemiş sıcaklar,
Sâmânımızı kuruttu gitti;
Mezrûâtın umûmu bitti.
Binlerle çadır kapandı kaldı,
Çöl, mahşer-i mevt şekli aldı!
Şehrîleri besliyen kabâil
Köy köy geziyor zelîl ü sâil!
Hâtemlere cûd eden o urban,
Nan-pâreye can verir bugün can!

Mu’tâd: Her zamanki,
alışılmış.
Mütemâdiyen: Sürekli.
Sâmân: Servet.
Mezrûât: Ekinler, ekilmiş
şeyler.
Mahşer-i mevt: Ölüm
mahşeri.
Şehrî: Şehirli.

Çıplakları giydiren de üryan,

Kabâil: Kabileler.

Gömleksizdir zükûr ü nisvân!

Zelîl: Düşkün.

Açlık ecelin zahîri oldu:
Baştan başa çöl cesedle doldu.
Her kûşede bin acıklı feryâd...
Yok bir yerden sadâ-yı imdâd.
Şubbân bütün ihtiyâra döndü!
Pîrân görsen, mezâra döndü!
Yok vâlidelerde süt ki: tutsun,
Evlâdını emzirip uyutsun.
Zannım, bize münfail ki Mevlâ:
Bir bâdiye halkı yandı, hâlâ
Bir damla su inmiyor semâdan,
Şebnem bile düşmüyor duâdan!
Binlerce duâya bir icâbet
Göstermedi bârgâh-ı rahmet.
Artık sana ilticâya geldik
Reddetmez isen ricâya geldik:

Sâil: Dilenci.
Hâtem: Cömertliği ile
meşhur Arap şairi.
Cûd etmek: Cömertlik
göstermek.
Nan-pâre: Ekmek parçası.
Zükûr ü nisvân: Erkek
ve dişi.
Kûşe: Köşe.
Sadâ-yı imdâd: Yardım
feryadı.
Şubbân: Gençler.
Pîrân: Pirler, yaşlılar.
Münfail: Kırgın.
Bâdiye: Çöl.
Şebnam: Çiy.
Bârgâh-ı rahmet: Rahmet
kapısı.
İlticâ: Sığınma.
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Görmekteyiz ey Emîr-i âdil,
- İmkân bunun değil ya kaabil Yok sendeki ihtişâma pâyân;
Bizlerse alay alay sefılân!
Bir yanda demek ki fazla var çok;
Hayfâ ki öbür tarafta hiç yok.
Öyleyse biraz tevâzün ister.
Evvel beni dinle, sonra hak ver:
Nerden buldun bu ihtişâmı?
Halkın mı, senin mi, Hâlik’ın mı?
Allâh’ın ise eğer bu servet.
Bizler de onun kuluyken, elbet
Bir pay talebinde hakkımız var...
İnsâf olamaz bu hakkı inkâr.
Halkınsa şu bî-nihâyet emvâl;
Ver, etme hukûk-i gayrı pâmâl.
Yok; böyle de olmayıp da kendi
Mâlin ise - çünkü fazla - şimdi,
Bî-vâyelere tasadduk eyle...
Dördüncüsü varsa haydi söyle!”
Mebhût ederek bu söz Hişâm’ı,
Huzzâra demiş: “Görün kelâmı!
Yok bende cevâb-ı redde kudret...
Hayret, bu civan-dehâya hayret!
Îcâbediyor ki şimdi insâf:
Mes’ûlü hemen olunsun is’âf. “

Emîr-i âdil: Âdil
hükümdar.
Pâyân: Son, nihayet.
Sefılân: Sefiller,
yoksullar.
Hayfâ: Yazık.
Tevâzün: Dengeleme.
Bî-nihâyet: Sonsuz.
Emvâl: Mallar.
Hukûk-i gayrı:
Diğerlerinin hukuku.
Pâmâl: Çiğneme.
Bî-vâye: Muhtaç.
Tasadduk: Sadaka
olarak verme.
Mebhût: Şaşmış.
Huzzâr: Hazır olanlar,
orada bulunanlar.
Cevab-ı red: Olumsuz
cevap, red cevabı.
Civan-dehâ: Genç dâhi.
Mes’ûlü is’âf olunmak:
Gereği yerine
getirilmek.
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Mahalle kahvesi
Kardeşim Hüseyin Avni’ye
“Mahalle kahvesi!” Osmanlılar bilir ne demek?
Tasavvur etme sakın “Görmedim nedir?” diyecek.
Dilenci şekline girmiş bu sinsi cânîler,
Bu, gündüzün bile yol vermeyen, harâmîler
Adımda bir, dikilir, azminin, gelir, önüne...
Zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe!
Evet, dilenci sanır seyr eden kıyâfetini;
Fakat bir onluğa âgûş açan sefâletini,
Görüp de rikkate şâyân, biraz sokulsa, hemen

Harâmî: Yol kesen,
eşkıya.
Âgûş: Kucak.
Rikkat: Acıma,
merhamet etme.

Vurur şikârını tâ kalbinin samîminden.

Şayan: Uygun, yakışır.
Şikâr: Av.

Mahalle kahvesi hâlâ niçin kapanmamalı?

Samîm: İç, asıl kısım.

Kapansın elverir artık bu perde pek kanlı!
Hayır, bu perde, bu Şark’ın bakılmıyan yarası;
Bu, çehresindeki levsiyle yurda yüz karası
Hayâtımızda gediktir “gedikli” nâmıyle,
Açık durur koca bir kavmin ihtimâmıyle!
Sakın firengiye benzetmeyin fecâ’atini:
Bu karha milletin emmekte rûh-i gayretini.
Mahalle kahvesi Şark’ın harîm-i kaatilidir
Tamam o eski batakhâneler mukâbilidir:
Zavallı ümmet-i merhûme ölmeden gömülür;
Söner bu hufrede idrâki, sonra kendi ölür...
Muhît-i levsine dolmuş ki öyle manzaralar:
Girince nûr-i nazar simsiyâh olur da çıkar!

Levs: Kir, pislik.
Gedikli: Bir işi
yapmada imtiyaz
sahibi kimse.
Kavm: Topluluk, halk.
Firengi: Yakışır.
Fecâ’at: Acıklılık.
Karha: Yara.
Rûh-i gayret: Gayret
ruhu.
Harîm-i kaatil:
Öldüren unsur.
Hufre: Çukur.
Muhît-i levs: Pis çevre.
Nûr-i nazar: Bakış
ışığı.

GENC

50

Yatar zemîn-i sefilinde en kesîf eşbâh,
Yüzer havâ-yı sakîlinde en habîs ervâh.
Dehân-ı lâ’nete benzer yarıklarıyle tavan,
Kusar içinde neler varsa hâtırâtından!
O hâtırâtı sakın sanmayın: Meâlîdir;
Bütün rezâil-i târîhimizle mâlîdir.
Neden mefâhir-i eslâfa kahr edip, yalınız,
Mülevvesâtına mâzîmizin sarılmadayız?
Kış uykusunda mı geçmişti ömrü ecdâdın?
Hayır, o nesl-i necîbin, o şanlı evlâdın
Damarlarında şehâmet yüzerdi kan yerine;
Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine.
Fakat biz onlara âid ne varsa elde, yazık,
Birer birer yıkarak kahvehâneler yaptık!
Bütün heyâkil-i san’at yetiştiren Şark’ın,
Zemîn-i feyzi nasıl şûre-zâra döndü bakın!
Ne hastahânesi kalmış zavallı eslâfin,
Ne bir imâreti, bitmiş elinde ahlâfın.
Kanalların izi yok köprüler harâb olmuş;
Sebillerin başı boş, çeşmeler serâb olmuş!
O kahraman babalardan doğan bu nesl-i cebîn
Ne gîrûdâr-ı maîşet bilir, ne kedd-i yemîn.
Azâb içinde kalır sa’yi görse rü’yâda.
Niçin yorulmalı zâten “ölümlü dünyâ “da?
Vücud emânet-i Hak doğru, hem de cennetlik.
Bu kahveler gibi Cennet de müslimîne gedik!
“Hayât-ı âile” isminde bir ma’îşet var;
Sa’âdet ancak odur... dense hangimiz anlar?
Hayât-ı âile dünyâda en safâlı hayat,
Fakat o âlemi bizler tanır mıyız? Heyhât!
Sabahleyin dolaşıp bir kazanca hizmetle;

Safahat
Zemîn-i sefil: Sefil zemin.
Kesîf: Yoğun.
Eşbâh: Karaltılar.
Havâ-yı sakîl: Ağır hava.
Habîs: Kötü, fena.
Ervâh: Ruhlar.
Dehân-ı lâ’net: Lânetli ağızlar.
Meâlî: Mânalı.
Rezâil-i târîh: Tarih rezaletleri.
Mâlî: Dolu.
Mefâhir-i eslâf: Eskilerin
övünülecek tarafları.
Mülevvesât: Pislikler.
Mâzî: Geçmiş.
Ecdâd: Cedler, atalar.
Nesl-i necîb: Asil nesil.
Şehâmet: Akıl ve zekâ ile
birlikte olan cesaret.
Heyâkil-i san’at: Sanat
heykelleri, anıtları.
Zemîn-i feyz: Bereketli toprağı.
Şûre-zâr: Tuzlu, çorak yer.
Eslâf: Eskiler.
İmâret: Fakirlere yardım eden
kurumu.
Âhlâf: Sonradan gelenler.
Sebil: Allah rızası için su dağıtılan yer.
Serâb: Hayal.
Nesl-i cebîn: Korkak nesil.
Gîrûdâr-ı maîşet: Geçim
mücadelesi.
Kedd-i yemîn: El emeği.
Sa'y: Çakışma.
Emânet-i Hak: Allah’ın
emaneati.
Müslimîn: Müslümanlar.
Hayât-ı âile: Aile hayatı.
Heyhât: Çok yazık.
Ma’îşet: Yaşama, yaşama tarzı.
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Evinde akşam otursan kemâl-i izzetle;
Karın, çocukların, annen, baban, kimin varsa,
Dolaşsalar; seni kat kat bu hâleler sarsa,
Sarây-ı cenneti yurdunda görsen olmaz mı?
İçinde his taşıyan kalb için bu zevk az mı?
Karın nedîme-i rûhun; çocukların rûhun
Anan, baban birer âgûş-i ilticâ-yı masûn.
Sıkıldın öyle mi! Lâkin, biraz alışsan eğer
Fezâ kadar sana vâsi’ gelir bu dar çember.
Ne var şu kahvede bilmem ki sığmıyorsun eve?
Gelin de bir bakalım... Buyrun işte bir kahve:
Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirmi delik;
Önünde tahta mı, toprak mı? Sorma, pis bir eşik.
Şu gördüğüm yer için her ne söylesem câiz;
Ahırla farkı: O yemliklidir, bu yemliksiz!
Zemîni yüz sene evvel döşenme malta imiş..
“İmiş “le söylüyorum. Çünkü anlamak uzun iş,
O bir karış kirin altında hângi mâden var?
Tavan açık kuka renginde; sağlı sollu duvar,
Maun cilâsına batmış tütünle nargileden;
Duman ocak gibi çıkmakta çünkü her lüleden.

Kemâl-i izzetle: Tam saygı ve
itibarla.

Dikilmiş ortaya boynundan üstü az koyu al,

Hâle: Işıklı halka.

Vücûdu kapkara, leylek bacaklı bir mangal.

Sarây-ı cennet: Cennet sarayı.

Şu var ki bilmeyen insan görürse birden eğer,
“Balıkçılın kara saçtan yapılma heykeli!” der:
Kenarda, peykelerin alt başında bir kirli
Tomar sürükleniyor, bir yatak ki besbelli:

Nedîme-i rûh: Ruh arkadaşı.
Âgûş-i ilticâ-yı masûn:
Sığınılacak korunaklı kucak.
Vâsi: Geniş.
Câiz: Uygun.

Çekilmiş üstüne yağmurluğumsu bir pırtı,

Malta: Kolay yontulan bir taş cinsi.

Zavallının, güveden, liyme liyme hep sırtı.

Lüle: Çubuk ve nargilenin ucuna
takılan pişmiş topraklı kab.

Kurur bu örtünün üstünde yağlı bir mendil;
Ki “bir tependen inersem!” diyen hasır zenbil;

Zenbil: Hasırdan kulplu torba.
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Onun hizâsına gelmez mi, bir döner şöyle,
Sicimle kulpuna ilmikli çifte mestiyle!
Duvarda eski ocaklar kadar geniş bir oyuk,
İçinde camlı dolap var ya, raflarında ne yok!
Birinci katta sülük beslenen büyük kavanoz;
Onun yanında, kan almak için, beş on boynuz.
İkinci katta bütün kerpetenler, usturalar...
Demek ki kahveci hem diş tabîbi, hem perukâr!

Perukâr: Berber.

İnanmadınsa değildir tereddüdün sırası;

Hâcet: İhtiyaç, lüzum.

Uzun lâkırdıya hâcet ne? İşte mosturası;

Mostura: Nümune,
örnek.
Mahya: Minarelerin arasına
gerilen ışıklı yazı.

Çekerken etli kemiklerle ayrılıp çeneden,
Sonunda bir ipe, boy boy, onar onar, dizilen,
Şu kazma dişleri sen mahya belledinse, değil;
Birer mezâra işâret düşün ki, her kandil!
Üçüncü katta durur sâde havlu bohçaları.
Sağında cam dolabın hücre hücre bitpazarı.
Duvarda türlü resimler: Alındı Çamlıbeli,
Kaçırmış Ayvaz’ı ağlar Köroğlu rahmetli!
Arab Üzengi’ye çalmış Şah İsmail gürzü;
Ağaçta bağlı duran kızda işte şimdi gözü.
Firaklıdır Kerem’in “Of?” der demez yanışı,
Fakat şu “Âh mine’l-aşk”a kim durur karşı?
Gelince Ezrakabânû denen acûze kadın
Külüngü düşmüş elinden zavallı Ferhâd’ın!
Görür de böyle Rüfâî’yi: Elde kamçı yılan,

Arap Üzengi: Şah
İsmail ile Gülizar
hikâyesinde erkek
kılığına girmiş
kahraman.
Firaklı: Acıklı.
Âh mine’l-aşk: Aşkın
elinden (Yazılıp
levha halinde duvara
asılırdı).
Ezrakabânû: Ferhad
ile Şirin hikâyesinin
ara bozucu yaşlı kadın
tipi.
Külüng: Sivri uçlu taşçı
kazması.

Beyaz bir arslana binmiş; durur mu hiç dede can?

Acûze: Yaşlı kocakarı.

Bakındı bak Hacı Bektâş’a: Deh demiş duvara!

Rüfâî: Rüfâîlik
tarikatının kurucusu
Ahmed Rüfaî.

Resim bitince gelir şüphesiz ki beyte sıra.
Birer birer oku mümkünse, sonra ma’nâ ver...
Hayır, hülâsası kâfi, yekûnu ömre sürer:
Bedâhaten kusulan herze pâreler ki düşün,
Epey zaman daha lâzımdı herze olmak için!

Hülâsa: Özet.
Yekûn: Toplam.
Bedâhaten: Âniden.
Herze pâre: Saçma şey.
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Oturmadan içi yağ bağlamış bodur masanın,
Yayılmış üstüne birçok kâğıt ki, oynayanın,
Elinde yağlı meşin zanneder görünce adam.
Ya tavlanın kiri? Kâbil değildir, anlatamam.
Harîta-vâri açılmış en orta yerde dama;
Beyaz mı taşları, yâhud siyah mı? hiç sorma?
Hutûtu: Gâyr-i muayyen hudûdu memleketin:
Nazarda haylice idman gerek ki fark etsin;
Deliklerindeki pislik lebâleb olsa, yine,
Bakınca bunlara gâyet temiz kalır domine.
Delikli çekmece var ha! Demirbaş eşyâdan;
Yanında bir de kulaksız Tekir.. Unutma aman!
-Asıldı bey koza!
          		     - Besbelli, bak sırıttı aval;
- Bacak elinde mi?
        		     - Kır, Hamdi sen de dağlıyı al.
- Ulan! Kapakta imiş dağlı... Hay köpoğlu köpek!
- Köpoğlu kendine benzer, uzun kulaklı eşek!
- Sekizli, onlu, ne çektinse ver de oryayı tut.
- Halim, ne uğraşıyorsun bu çıkmaz işte: Kaput!
- Cihâr ü yek mi o taş?
             		      - Hiç sıkılma öldü dü-şeş!
- Elimde yok mu diyor? Çek babam!
                			          - Aman şeş-beş!
- Hemen de buldu be? Gelsin hesaplayıp durma!
- Bi parti yendi ya akşam, dikiz gelin kuruma!
- Dü-beşle bağlıyorum.

- Se-yek.

Gâyr-i muayyen:
Belirsiz.
Nazar: Bakış.
Lebâleb: Dopdolu.
Domine: Bir taş oyunu.
Aval: Aptal.
Dağlı: İskambil
kâğıdında papaz.
Orya: İskambilde karo.
Kaput: Kâğıt
oyununda el
vermeden kazanma.
Cihâr ü yek: Dört ve
bir.
Dü-şeş: İki altı.
Şeş-beş: Altı beş.

               		    - Yağma yok!
                             			

Hutût: Hatları, çizgileri.

- Elindeki ne?

Dikiz gelme: Bakma.
Dü-beş: İki beş.
Se-yek: Üçlü birli.
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        - Aman durun öyleyse: Penc ü yek domine!
- Mızıkçı dendi mi, sensin diyor, bakın ağalar:
Kırık mı söyleyin Allâh için şu cânım zar?
- Kırık!
- Değil!
      		

- Alimallah kırık!

                  			      - Değil billâh
- Yeminsiz oynıyamazlar ki, ah çocuklar ah!
- Karışmasan için olmaz değil mi? Sen de bunak!
- Gelirsem öğretirim şimdi...
              			

- Ay şu pampine bak!

Gelip de öğretecekmiş... Mezarcı Mahmud’a git!
Bir üflesen gidecek ha... Tirit mi sâde tirit!
- Zemâne piçleri! Gördün ya, hepsi besmelesiz...
Ne saygı var, ne hayâ var. Eğer bizim işimiz,
Bu kaltabanlara kalmışsa vay benim başıma!
- Herif belâya sokarsın dırıldanıp durma!
- Mezarcı Mahmud’a git ha? Bakın it oğluna bir!
Küfürbaz alçak, edepsiz, bu söylenir mi Bekir?
- Yolunca terbiye verdin ya âferin Hasan Ağa?.
- Bıraksalar beni, çoktan marizlemiştim ya!
Mezarcı Mahmud’a ha? Vay babasının canına.
Bunun yaşında iken biz büyüklerin yanına,
Okur da öyle girer, hem ayakta beklerdik;
“Otur”, demezseler elpençe sâde dinlerdik;

Odun yemez iyi bil ha! Geberse karşı koyar.

Penc ü yek: Beş ve bir.
Alimallah: Allah bilir.
Domine: Bir taş oyunu.
Billâh: Allah hakkı için.
Pampin: Yaşlı, ihtiyar.
Kaltaban: Namuzsuz.
Elpençe: Elleri kavuşturmuş şekilde.
Behey: Saygılı şekilde.

Geçende dövmek için yoklayım dedim Kerim’i...

Marizlemek: Dövmek.

“Hayır, bu böyle değildir” demek, ne haddimize!
“Evet”, desek bile derlerdi: “Sus behey geveze”
- Otuz yaşında idim belki; annesiz, dışarı
Kolay kolay çıkamazdım: Döverdi çünkü karı!
Bugün, onaltıyı doldurmamış yumurcaklar,
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Bırak! Eşek değilim ben, deyip dikilmez mi?
Dayak eşekler içinmiş, adam dövülmezmiş..
- Ya biz, sözüm ona, merkeb miyiz Bekir, bu ne iş?
Döverdiler bizi hergün de karşı koymazdık...
Ben öyle terbiye oldum... Kolay mı insanlık?
- Dokundurur mu, ne mümkün, eloğlu hiç adama?
O müslümanları sen şimdi, hey kuzum arama!
Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya:
Zavallı, açmaza düşmüş... Bakın hesaplamaya!
Oyuncunun biri dalgın, elinde taş duruyor;
Rakîbi halbuki lâ yenkâtı’ bıyık buruyor.
Seyirciler mütefekkir, güzîde bir tabaka;
Düşünmelerdeki şîveyse büsbütün başka:
Kiminde el, filân aslâ karışmıyorken işe,
Kiminde durmadan işler benân-ı endîşe.
Al işte: “Beyne burundan gerek, demiş de, hulûl”
Taharriyât-ı amîkayla muttasıl meşgûl!
Mühendis olmalı mutlak şu ak sakallı adam:
Zemîne dâire şeklindeki yaydı bir balgam;
Abanmış olduğu bir yamrı yumru değnekle,
Mümâslar çekerek soktu belki yüz şekle!

Dama: Altmışdört kareye ayrılmış
zemin üstünde onaltışar taşla
oynanan oyun.
Lâ yenkâtı: Durmadan.
Mütefekkir: Düşünür.
Şive: Tavır, üslup.

Ayak teriyle cilâlanma tahta peykelere,
Külâhlı, fesli dizilmiş yığın yığın çehre:
Nasîb-i fikr ü zekâdan birinde yok gölge;
Duyulmamış bu beyinlerde his denen meleke!
- Aman canım, şu bizim komşu amma uğraşıcı!
- Ne belledin ya efendim? Onun bir ismi Hacı!
-Çocuğu, ha mektebe verdim, ha vermedimdi diye,
Sokak sokak geziyor...
                		
- Koymuyor mu medreseye?

Güzîde: Seçkin.
Benân-ı endîşe: Düşünen
parmaklar.
Hulûl: Giriş.
Taharriyât-ı amîka: Derin
araştırmalar.
Mümâs: Teğet.
Petke: Duvara dayanmış tahta sedir.
Meleke: Yatkınlık.
Nasib-i fikr ü zekâ: Zekâ ve fikirden pay.
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- Koyar mı hiç? Arabî şimdi kim okur artık?
- Evet, gâvurcaya düştük de sanki iş yaptık!
- Binâ’ya üç sene gittimdi hey zamanlar hey
İlim de kalmadı...
         		
- Zâten ne kaldı? Hiç bir şey.
- Mahalle mektebi lâzımdır eski yolda bize;
Sülüs, nesih bitiyor yoksa hepsi... Keyfinize!
- On üç yaşında idim aldığım zaman ketebe.
Geçende, sen ne bilirsin? demez mi bir zübbe?
Dedim, “Ulan seni gel ben bir imtihân edeyim,
Otur da yap bakalım şöyle bir kıyak temmim.”
- Nasıl, becerdi mi?
           		
- Kabil mi! Rabbi yessir’i ben,
Tamam beş ayda değiştimdi kalfamız sağ iken.
- Nedir elindeki yâhuu?
                   - Ceride.
                           - At şu pisi.
- Neden?
       - Yalan yazıyor, oğlum, onların hepisi.
- Ya doğru yazsa asarlar... Ne oldu Volkan’cı,
Unuttunuz mu?
           	
- Bırak boşboğazlık etme Hacı!
Şu karşıdan gözeten fesli, zannım ağzıkara...
- Hayır, demem o değil...
         		    - Durma sen belânı ara!

Safahat

Arabî : Arapça.
Binâ: Medresede fiil
çatıları ile ilgili ders.
Sülüs: Kalınca bir çeşit
yazı.
Nesih: Çok kullanılan bir
yazı çeşidi.
Ketebe almak: Hat,
yazı dersine başarılı
olunduğuna dair
belge almak.
Temmim yapmak:
Rabbiyesir “Ey rabbim
kolaylaştır”, eski
mekteplerde okumaya
başlama duası okumak.
Kabil: Mümkün.
Ceride: Gazete.
Volkancı: 31 Mart
vak’asındaki rolü
yüzünden idam edilen
Volkan gazetesinin
sahibi Derviş Vahdetî.
Ağzıkara: Sivil polis.
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- Canım lâtife yapar, bilmiyor musun Ömer’i?
- Biraz rahatsızım Ahmed, yakın benim feneri!
Duyuldu bir iri ses, arkasından istiğfâr...
Meğer geğirti imiş.
               - Pek şifâlı şey şu hıyar.
Cacık yedin mi, ne hikmet, hazır hemen teftîh...
- Evet şifâlı yemiştir...
                 - Yemiş mi? Lâ-teşbîh.
- Günâha girme. Tefâsîrde öyle yazmışlar...
Dayım demişti ki: Gördüm, hıyar hadiste de var:
- Hasan, bizim yeni dâmad ne oldu anlamadık
Görünmüyor?
           - Karı koyvermiyor. Herif, kılıbık.
- Evinde çan çan eden erkeğin de aklına şaş...
Laf anlamaz dişi mahluku, durma sen uğraş.
- Kim uğraşır a babam, bunca yıllık ehlim iken,
Adem hesabına koymam bizim köroğlunu ben.
........................
........................
Tavanın pervazı altındaki toprak yuvadan,
Bakıyor bunlara, yan yan, iki çift ince nazar:
“Ya sizin bir yuvanız yok mu?” diyor anlaşılan,
Dişi erkek çalışan yavrulu kırlangıçlar...

Lâtife: Şaka, espri.
İstiğfâr: “Estağfurullah”
diyerek tövbe etme.
Teftîh: Geğirme.
Lâ-teşbîh: Benzetmek
gibi olmasın.
Tefâsîr: Tefsirler.
Ehl: Eş, karı.
Köroğlu: Eş, karı.
Pervaz: Kenarlık.
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Ressam haklı!  
Bir zaman vardı ya târîh-i mukaddes modası...
Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası,
Mutlaka eski tesâvîr ile ziynetlensin,
Diye ressam aratır hayli zaman bir zengin.
Biri peydâ olarak ‘Ben yaparım’ der, kolunu
Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu
Sıvar ammâ ne sıvar! sâhibi der:
			
-Usta bu ne?
Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine!
- Bu resim, askeri basmakta iken Fir’avn’ın,
Bahr-i Ahmer yarılıp geçmesidir Mûsâ’nın.
- Hani Mûsâ, be adam?
             		    - Çıkmış efendim karaya...
- Fir’avun nerde?
       	      - Boğulmuş.
              		        - Ya bu kan rengi boya?
- Bahr-i Ahmer a efendim, yeşil olmaz ya bu da!
- Çok güzel levha imiş, doğrusu şenlendi oda!

Târîh-i mukaddes:
Mukaddes
kitaplarda yer alan
tarih.
Tesâvîr: Tasvirler,
resimler.
Ziynet: Süs.
Peyda olmak: Ortaya çıkmak.
Bahr-i Ahmer :
Kızıldeniz.
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Âhiret yolu
Sokakta sâde bir “âmîn!” sadâsıdır gidiyor:
Mahalle halkı birikmiş, imam duâ ediyor.
Basık bir ev; kapının iç yanında bir tâbût,
Başında çınlayan âvâzı dinliyor, mebhût;
Denildi: “Fâtiha!’; âmîni kestiler bu sefer,
Göğüsler inledi, derken, açık duran eller,
Hazîn alınları bir kerre okşayıp indi;
Deminki zemzemeler bir zaman için dindi.
Duyuldu sonra imâmın nidâ-yı mağmûmu,
Diyordu:
     	 - Söyleyin Allâh için şu merhûmu,
Nasıl bilirsiniz ey müslümanlar?
                     		

- İyi biliriz!

-Yarın huzûr-i İlâhîde toplanıp hepiniz,
Bu yolda hüsn-i şehâdet edersiniz ya?
			

- Evet!

- İmâm efendi, helâllık da iste, merhamet et...
- Helâl edin hadi öyleyse şimdi hakkınızı.
- Helâl edin hadi bekletmeyin adamcağızı!

Mebhût: Şaşkın.
Zemzeme: Ses, ezgi.
Nidâ-yı mağmûm: Gamlı
sesleniş.
Huzûr-i İlâhî: İlâhî huzur,
Allah’ın huzuru.
Hüsn-i şehâdet: İyi, doğru
şahitlik.
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Cemâatin yüreğinden kopup “helâl olsun!”
Nidâ-yı saffeti, birden cenâze, ah-ı derûn,
Misâli uğradı evden; fezâda yükseldi.
İçerde başladı bir cûş-i nevhadır şimdi;
Baş örtüsüyle kadınlar gözüktü pencereden:
- Bıraktın öyle mi, en sonra kardeşim, bizi sen?
- Yıkıldı dostlar evim, barkım... Âh gitti kocam!..
- Dayım melek gibi insandı; ben nasıl yanmam!
- Tamam otuz senedir komşuyuz da bir kerre,
Kızıp da “ey!” demiş insan değildi, hemşîre!
- Zavallı Remziye! Boynun büküldü evlâdım...
- Babam ne oldu?
            	 - Baban... Öldü.
          		              - Etme Ayşe Hanım,
Bu söylenir mi ya? Hicrân olur zavallı kıza...
- Ayol, şu öksüzü bir parçacık avutsanıza...
Açın da cumbayı etrâfa baksın ağlamasın...
Göründü cumbada baktım ki tombalak, sarışın,
Sevimli bir küçücek kız... Beşinde ancak var.
Donuk yanakları üstünde parlayan yaşlar,
Zavallının eriyen ruh-i bî-günâhı idi.
Benim o mersiye yâdımda ağlıyor ebedî.

Nidâ-yı saffet: Saflık sesi.
Ah-ı derûn: İçten ah.
Cûş-i nevha: Coşan yas.
Hemşire:
. Bacı.
Hicrân olmak: Unutulmaz acı
meydana gelmek.
Cumba: Çıkıntılı pencere.
Ruh-i bî-günâh: Günahsız
ruhu.
Mersiye: Ağıt.
Yâd: Zihin.

Sefine pâre ki: Sırtında mevc-i bî-hissin,
Yüzer... Önünde ademden nişâne bir engin,
Çeker durur onu sâhil-cüdâ açıklarına;
Bakar mı bir taşın üstünde durmuş ağlıyana?
Cenâze dûş-i cemâatte çalkalandıkça,
O tahta pâreye benzerdi, düşmüş emvâca.
Nasıl duyar ki uzaklarda inleyen kadını?
Nasıl görür ki yetîmin huruş eden yaşını?

Sefine pâre: Küçük gemi.
Mevc-i bî-his: Hissiz dalga.
Adem: Yokluk.
Nişâne: İşaret.
Sâhil-cüdâ: Sahilsiz, kıyısız.
Dûş-i cemâat: Cemaatin
omzu.
Pâre: Parça.
Emvâc: Dalgalar.
Huruş etmek: Coşmak,
çağlamak.
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Hây ü hûy-i
Bu hây ü hûy-i kıyâmet-nümûn içinde söner,
kıyâmet-nümûn:
Samîm-i hilkati sûzân eden enîn-i beşer.
Kıyameti andırır
Değilmiş öyle geniş nâlenin hudûdu meğer:
kargaşa.
Sokak bitip dönülürken kesildi mâtemler.
Samîm-i hilkati
sûzân etmek:
O tahta pâre-i câmid, o iğbirâr-ı samût,
Yaradılışın içini
Güzer-gehindeki eşbâhı bir mehîb sükût
yakmak.
İçinde haşr ederek dalgalarla seyrediyor;
Enîn-i beşer:
Zemîne bakmıyor artık semâ deyip gidiyor.
İnsan feryatları.
Nâle: İnleme.
Bu mahmilin neye sık sık değişsin efrâdı?
Pâre-i câmid:
Suâli fikre büyük bir hakîkat anlattı:
Cansız parça.
Evet bekâ ezecek cism-i zâr-ı fânîyi,
İğbirâr-ı samût:
Vücûd çekmiyecek ömr-i câvidânîyi,
Sessiz kırgınlık.
Bu bâr-ı müdhişin altında titreyip dizler,
Güzer-geh: Yol.
Dayanmıyor üç adımdan ziyâde dûş-i beşer!
Eşbâh: Kalabalık.
Ağır ağır gidiyorken cenâze kâfilesi,
Mehîb sükût:
Heybetli
Nihâyet oldu musallâ birinci merhalesi.
sessizlik.
Çıkınca üstüne son minberin hatîb-i memât,
Haşretmek: Toplamak.
Açıldı dîde-i im’âna perde perde hayât.
Mahmil: Yük.
		
*
Efrâd: Kişiler.
Senin en son serîrindir şu bî pervâ uzanmış taş;
Suâl: Soru.
Ki nermin hâb-gâhından çıkar, bir gün vurursun baş!
Beka: Sonsuzluk.
Elinde yok halâs imkânı, mâdâme’l-hayât uğraş...
Cism-i zâr-ı fânî:
O, mutlak sedd-i râhındır, aşılmaz.. Muktedirsen aş!’
İnleyen ölümlü

Musallâ: Müncemid bir mevcidir eşk-i yetîmânın;
Musallâ: Ahıdır, berceste, mâtem-zâr-ı dünyânın;
Musallâ: Minber-i teblîğidir dünyâda, ukbânın;
Musallâ-: Ders-i ibrettir durur pîşinde, irfânın.
Bu minberden iner nâsûta en müdhiş hakîkatler,
Bu yerden yükselir lâhûta en hâlis kanâ’atler.
Civârından geçer zulmette bî pâyan hayâletler:
Kefen-ber-dûş geçmişler, kalan üryan sefâletler!

Bî pervâ:
Pervasız.
Nermin: Nâzik.
Hâb-gâh: Yatak.
Halâs: Kurtuluş.
Mâdâme’l-hayât:
Hayat boyunca.
Sedd-i râh: Yol
kesen.
Musallâ: Üzerine
namazı kılınmak
üzere cenaze
konulan taş.
Müncemid:
Donmuş.
Mevc: Dalga.
Eşk-i yetîmân:
Yetimlerin
gözyaşları.
Berceste: Seçkin,
güzel.
Mâtem-zâr-ı
dünyâ: Matem
yurdu olan
dünya.
Minber-i teblîğ:
Tebliğ minberi.

cisim. Ukbâ: Öte dünya.
Ömr-i câvidânî: Ders-i ibret: İbret
Sonsuz ömür.
dersi.
Bâr-ı müdhiş:
Pîş: Ön.
Müthiş ağırlık.
İrfan: Anlayış.
Dûş-i beşer: Nâsût: İnsanlık.
İnsanoğlunun
Lâhût: İlahî âlem.
omzu.
Zulmet: Karanlık.
Hatîb-i memât:
Bî pâyan:
Ölüm hatibi.
Ölçüsüz.
Dîde-i im’ân:
Kefen-ber-dûş
:
Dikkatli göz.
Kefeni
omzunda.
Serîr: Taht.
Üryan: Çıplak.
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Babam, kardeşlerim, evlâdım, annem... Belki bunlardan
Muazzez bildiğim kıymetli birçok yâr-ı can el’ân
Bu taştan atfeder zanneylerim dünyâya son im’ân...
Benim rûhum bu heykelden duyar hâmuş bin efgân!
Serîr-i saltanatlar devrilir, alt üst olur dünyâ;
Müşeyyed bürc ü bârûlar düşer bir bir, bu taş hâlâ,
Zamânın dest-i tahrîbiyle, durmuş, eyler istihzâ;
Bütün mevcûda hâkim bir adem timsâlidir gûyâ.
Namaz kılındı; duâ bitti. Kârban, yoluna
Düzüldü taht-ı memâtın girip birer koluna.
Yarım saat henüz olmuştu. Yolcular durdu;
Demek ki; komşusu dünyanın âhiret yurdu.
Cenâze indi omuzdan yavaş yavaş, sonra,
Sokuldu servilerin ortasında bir çukura,
Atıldı üstüne üç beş kürek kemikli çamur
Kabardı toprağın altında bir an, bir ur!
Evet, çıban, ki yatan duymuyorsa dehşetini,
Dönün de arkadakinden sorun fecâ’atini;
Sükûn içinde uyurken şu bir yığın toprak
İlelebed o küçük rûh çırpınıp duracak!...

Muazzez: Çok aziz.
Yâr-ı can: Can dostu.
El'an: Hâlen.
Atfetmek: Atıfta bulunmak.
İm’ân: Dikkat.
Hâmuş: Susmuş, sessiz.
Efgân: Feryat.
Serîr-i saltanat: Saltanat
tahtı.
Müşeyyed: Sağlam, tahkimli.
Bürc ü bârû: Burçlar ve
kaleler.
Dest-i tahrîb: Tahrib eli.
İstihza: Alay.
Hâkim: Hükmeden.
Kârban: Kervan.
Taht-ı memât: Ölüm tahtı.
Sükûn: Sessizlik.

MehmedÂkif

Ersoy

63

İtirâf
Safahat’ımda, evet, şi’r arayan hiç bulamaz;
Yalınız, bir yeri hakkında “Hazîn işte bu!” der.
Küfe?
Yok.
Kahve?
Hayır.
Hasta?
Değil.
Hangisi ya?
Üçbuçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder!

Şi’r: Şiir.
Nazm: Şiir, manzume.
Ömr-i heder: Heder edilmiş
ömür, ziyan edilmiş hayat.
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2. Kitap:

Süleymaniye
Kürsüsünde
İlk baskısı: 1912
Uzun tek şiir. Süleymaniye Camii kürsüsünde
konuşan vaız, Rusya müslümanlarından
Abdürreşid İbrahim’dir. Abdürreşid İbrahim,
Mehmed Âkif’in dâva arkadaşıdır. Ömrünü,
mücadele ile geçirmiş, bu uğurda dünyanın
birçok yerini dolaşmıştır. 1905’te Rusya’dan
ayrılmak zorunda kalmış, Türkistan’a
geçmiş, oradan Hindistan’a, Japonya’ya
gitmiştir. 1908’de Meşrutiyet’in ilânından
sonra ümide kapılarak İstanbul’a gelmiştir.
Bu konuşmada esasen 1908’den sonraki
durum değerlendirilmektedir. Hürriyet yanlış
anlaşılmış, bir taraftan sorumsuz basın,
diğer taraftan siyasî çatışmalar ve ayrılıkçı
milliyetçilik hareketleri parçalanmalara yol
açmıştır. Aydınlar millete yabancılaşmış, halkı
küçük görmüş, halk da dinin esasına aykırı
hurafelere meyletmiştir. (Abdürreşid İbrahim,
bir müddet Türkiye’de yaşadıktan sonra, 2.
Dünya Savaşı’ndan önce Japonya’ya göçmüş
ve 1944’te orada vefat etmiştir.)
Mehmed Âkif, kitabı, yakın arkadaşı, astronomi
bilgini Kandilli Rasathanesi’nin kurucusu Fatin
Hoca’ya (Gökmen) ithaf etmiştir.
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Şair, eserine köprüden geçerek Süleymaniye Camiine doğru yürüyüşünü tasvirle başlar:
Köprüden çok geçerim; hem ne kadar geçtimse
Beni sevk etmedi bir kerrecik olsun ye’se
Ne Halic’in o yosun çehreli miskin suları;
Ne onun hilkate küsmüş durgun kenarı!

Ye’s: Ümitsizlik
Hilkat: Yaradılış
Serapa: Baştanbaşa

Teknik gerilikle ilgili eleştirilerden sonra, bedbinliği bırakıp önce Yeni Camiie, sonra
Süleymaniye Camii’ne bakar. Bunlar gerçekten gurur verici eserlerdir.
Dur da Mabûd’una yükselmek için ilme basan
Mâbedin hâlini gör, işte serapa iman!
Süleymaniye Camii, yaratıcısına yükselmek için ilime basan bir yapıdır, çünkü etrafında ilim
öğrenilen medreseler vardır. Bu haliyle baştan başa imandır. Yüce dağlar gibi ufuklara gölge
yayar. Bir bakış, estetik zevki tatmin için yeterlidir. Şair, düşüne düşüne yürürken, şadırvan
kapısından camiin avlusuna girer. Burada, camiin tasvirine başlar. İçeri girince, camiin kubbe
sistemini anlatır. Minber, mihrab, mahfeller, kürsüler hepsi ayrı güzeldir. Camide toplanan
üç bin kişi, kürsüde konuşacak yaşlı, beyaz sakallı ve sarıklı, alnı heybetli, yüzü mûnis zatı
beklemektedir.
O da söze şöyle başlar:
Beni kürsüde görüp, va’zedecek sanmayınız;
Ulemadan değilim, şeklime aldanmayınız!
Vaiz, dinî hükümlerden bahsetmeyecektir, o İslâm dünyasını çok iyi bilmektedir. Çünkü uzak
doğudan uzak batıya kadar gezmediği, görmediği yer kalmamıştır. Daha önce de İstanbul’da
bulunmuş, fakat İslâm dünyasının geleceğini karanlık gördüğü için Rusya’ya dönmüş, orada
matbaa kurmuş, gazete çıkarmıştır. Rusya’da yaşama imkânı kalmayınca Türkistan’a, uzak
doğuya gitmiş, oradan da Meşrutiyet’in ilânından sonra İstanbul’a gelmiştir.
Abdürreşid İbrahim, Rusya’da yaptıklarını şöye anlatır:
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O zaman Rusya’da hâkimdi yaman bir tazyik…
Zulmü sevdirmek için var mı ya bir başka tarik?
Düşünen her kafanın mutlak ezilmekti sonu!
Medenî Avrupa, bilmem niye görmezdi bunu?
Süngü, kurşun gibi kestirme ölümlerle ölen;
Yahud işkenceler altında ecelsiz gömülen:
Ne soluk var, ne ışık var; ne otur var, ne durak,
İki üç yüz kulaç altında zeminin, çıplak,
Aç, susuz işletilen kanları donmuş canlar,
Size milyonla desem, fazlası yok, eksiği var!
Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü:
Göz yılar önce, fakat, sonra kanıksar ölümü.
Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle,
Fikr-i hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele!
Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak:
Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak!
Hangi masumun olur hûnu bu dünyada heder?
Yoksa kanûn-ı İlâhîyi de yırtar mı beşer?
Evvelâ gizlice bir matbaa te’sis ettim;
Beş on öksüz bularak basmacılık öğrettim
Kalemim çokça pürüzlüydü, fakat çâresi ne?
Sonra, bilmem kimin üslûbu avâmın nesine?

Yaman: Şiddetli, korkunç.
Tarik: Yol, usûl.
Fikr-i hürriyet: Hürriyet fikri.
Hazele: Alçaklar.
Hûn: Kan.
Heder olmak: Ziyan olmak.

Dilimin döndüğü şîveyle bütün gün yazdım,

Kanûn-ı İlâhî: İlâhî kanun,
Allah’ın kanunu.

Okuyanlar o kadar çoktu ki, hiç ummazdım.

Te’sis etmek: Kurmak.

Usta, âsârını verdikçe çocuklar bastı;
Altı ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı.
Göğsü imanlı beş on tana fedâî gelerek
Dediler: “Sen ne basarsan, onu tevzî edecek
Vâsıtan işte biziz; korkulacak şey yoktur…
Para lâzımsa da bildir ki verenler bulunur.”
Bir cerîdeyle hemen başlayıverdim va’za.
Zâten en başlıca yol halkı budur ikaza.

Basmacılık: Kitap basma işi,
matbaacılık.
Avâm: Halk, alt tabaka.
Şîve: Tarz, üslûp.
Âsâr: Eserler.
Tevzî: Dağıtım.
Cerîde: Gazete.
Va’z: Öğüt, nasihat.
İkaz: Uyarma.
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Medeniyetteki insanlar için matbuat
Şimdi kürsîlerin en yükseği, lâkin, heyhat,
Sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi:
En fena bir cereyan gösteriyor en iyisi.
Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada;
Parasızlıktı bidâyette işin korkulusu;
Ağniyâ altını bezletti etekler dolusu…
Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler;
Okuyup yazmayı ta’mîme çalıştık yer yer,
Tatarın yüzde bugün altmışı hakkıyle okur.
….
Sonra zenginlerimiz: “Haydi gidin, fen getirin.”
Diye isteyenin şahsına bilmem kaç bin
Ruble tahsis ile sevkeylediler Avrupa’ya
Pek fedakâr idi hemşehrilerim doğrusu ya.
Bu giden kafileden birçoğu cidden tahsîl
Ederek döndü. Fakat geldi ki üç beş de sefîl,
Hepsinin nâmını telvîse bihakkın yetti…
Gönderenler ne peşîman oluyorlar şimdi!
Hiç unutmam ki, cömerdin biri, hem zengin adam,
Beni yüzdürdü nihayette şu sözlerle: “İmam,
Günde on kere gelip istediniz, hep verdim.
Yine vermezsem eğer millet için, nâmerdim.
Yalanız, ehline gitsin bu emekler… Olur a,
İş bizim Avrupa yârânına benzer sonra!
Hâli ıslâh edecekler, diyerek kaç senedir,
Bekleyip duduğumuz zübbelerin tavrı nedir?
Geldi bir tânesi akşam, hezeyanlar kustu.
Bir selâmet yolu varmış… O da neymiş: Mutlak,

Matbuat: Basın.
Heyhat: Çok yazık.
Cereyan: Gidiş, yol, yön.
Bidâyette: Başlangıçta, ilkin.
Bezletme: Saçma.
Ağniyâ: Zenginler.
Ta’mîm: Yayma.
Ruble: Rus parası.
Sevkeylediler: Gönderdiler.
Tahsîl: Öğrenim.
Sefîl: Alçak, âdi.
Nâm: Ad, ün.
Telvîs: Kirletme.
Bihakkın: Hakkıyla,
tamamıyla.
Peşîman: Pişman.
Yüzdürmek: Yüz geri etmek,
susturmak.
Nihayette: Sonunda.
Nâmerd: Alçak.
Yârân: Dostlar.
Hâl: Durum.

Dîni kökten kazımak, sonra, evet Ruslaşmak!

Islâh: Düzeltme, iyileştirme.

O zaman iş bitecekmiş… O zaman kızlarımız

Hezeyan: Saçmalama.

Şu tutundukları gayet kaba, pek mânâsız

Selâmet: Kurtuluş.
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Örtüden sıyrılacak… Sonra erkeklerden,
Analık ilmini tahsil edecekmiş… Zaten,
Müslümanlar o sebepten bu sefâlette imiş:
Ki kadın “sosyete” bilmezmiş, esarette imiş!
Din için, millet için iş görecek alçağa bak:
Dîni pâmâl edecek, milleti Ruslaştıracak!
Bunu Moskof da yapar, şimdi rıza gösterelim,
Başka bir ma’rifetin varsa haber ver görelim!
Al okut, Avrupa tahsîli desinler, gönder,
Servetinden bölerek nâmütenâhî para ver;
Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin!
Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin!
Sâde bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslardan…
Onu ikmâl ediverdik mi, bizimdir meydan!
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne…
Acırım tükrüğe billâhi, tükürsem yüzüne!
Demiş olsaydı eğer: “Kızlara mektep lâzım…
Şu kadar vermelisin” kahrolayım kaçmazdım.
Elverdi sardığımız bunları halkın başına…
Ben mezarımda huzûr istiyorum, anladın a!
Biraz insafa gelin, öyle ya artık ne demek?
Zengin olduk diye, lânet satın almak mı gerek?”

İşte biz böyle didinmekte, çalışmakta iken,
Bir sabah üç tanıdık, seslenerek pencereden,
Dediler: “Şimdi hükümet basacak matbaanı…
Durmanın vakti değildir. Haydi kaldır tabanı!”
Bir işaretle çocuklar çekilip ta geriye,
Daldılar hepsi birer sesleri çıkmaz deliğe.
Onların nevbeti geçmiş, sıra gelmişti bana:
Yolu tuttum yalnız doğruca Türkistan’a.

Esaret: Esirlik.
Pâmâl: Çiğneme, ayak
altına alma.
Nâmütenâhî: Çok,
sonsuz.
İkmâl: Tamamlama.
İffet: Ahlâkî temizlik,
nâmus
Nevbet: Nöbet, sıra.
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Abdürreşid İbrahim’in dilinden Mehmed Âkif, aydınların büyük ümit bağladığı 1908 Meşrutiyeti
sonrasını eleştirir. Meşrutiyet’in sağladığı hürriyet memleketi kurtaramayacaktır, çünkü yanlış
anlaşılmıştır. Hürriyet istismar edilmekte, gazetelerde herkes birbirine sövmekte, partiler
ayrılığa yol açmakta, kavmiyetçilik, ırkçılık milleti parçalamaktadır. Avrupa’yı körü körüne taklit,
aydınları çıkmaza sokmakta, halkı da bütün yeniliklere karşı çıkmaya sevketmektedir. Dine
karşı aydınların tutumu, halkı hurafelere yöneltmektedir. Edebiyat ahlâktan uzaklaşmakta,
ahlâksızlıklara özendirmektedir. Bu böyle sürerse, geleceğimiz karanlıktır. Vaiz, bu kötülükleri
saydıktan sonra, hal çerelerini de sıralar.
Vaız, uzak batıdan Türkiye’ye gelişini şöyle tasvir eder:
Bir de İstanbul’a geldim ki: Bütün çarşı, pazar
Na’radan çalkanıyor! Öyle ya… Hürriyet var!
Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş… Doğru;
Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru.
Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının;
Kafalar tütsülü hülyâ ile, gözler kızgın.
Sanki zincirdekiler hep boşanıp zincirden,
Yıkıvermiş de tımarhâneyi çıkmış birden!
Zurnalar şehrin ahâlisini takmış peşine;
Yedisinden tutarak ta dayanan yetmişine!
Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli;
En ağır başlısının bir zili eksik, belli!
Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük.

Galeyan: Coşma,
coşkunluk.
Ahâli: Halk.

Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük!

Hödük: Bön, aptal.

Kim ne söylerse, hemen el vurup alkışlanacak…

Devâir: Daireler, iş
yerleri.

-Yaşasın!
-Kim yaşasın?
		

-Ömrü olan.

			

-Şak! Şak! Şak!

Ne devâirde hükûmet, ne ahâlîde bir iş!
Ne sanâyi, ne maarif, ne alış var, ne veriş.
Çamlıbel sanki şehir: Zabıta yok, râbıta yok;
Aksa kan sel gibi, bir dindirecek vâsıta yok.
“Zevk-i hürriyeti onlar daha çok anlamalı”

Maarif: Eğitim
öğretim.
Çamlıbel: Köroğlu’nun
haraç topladığı yer.
Zabıta: Güvenlik
görevlisi, polis.
Râbıta: Tertip, düzen.
Vâsıta: Araç.
Zevk-i hürriyet:
Hürriyet zevki.
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Tekmil: Tamamen,
Diye mekteplilerin mektebi tekmil kapalı!
bütünüyle.
İlmi tazyîk ile ta’lîm, o da bir istibdâd…
Tazyîk: Baskı.
Haydi öyleyse çocuklar, ebediyyen âzâd!
Ta’lîm: Öğretim.
Nutka gelmiş öte dursun hocalar bir yandan…
İstibdâd: Baskı,
Sahneden sahneye koşmakta bütün şâkirdan.
zorlama.
Ebediyyen: Sonsuza kadar.
Kör çıban neşterin altında nasıl patlarsa,
Âzâd: Serbest, hür.
Hep ağızlar deşilip, kimde ne cevher varsa,
Nutka
gelmek:
Konuşmaya
Saçıyor ortaya, ister temiz, ister kirli;
başlamak.
Kalmıyor kimseciğin muzmeri artık gizli.
Şâkirdan: Öğrenciler.
Dalkavuk devri değil, eski kasâid yerine,
Muzmer: Gizli, dışa
Üdebânız ana avrat sövüyor birbirine!
vurulmamış şey.
Türlü adlarla çıkan nâmütenâhî gazete,
Kasâid: Kasideler, övgüler.
Üdebâ: Edebiyatçılar.
Ayrılık tohmunu bol bol atıyor memlekete.
Nâmütenâhi: Sonsuz.
…
Hatibin İslâm dünyasında yakın dönemde olup bitenlerle ilgili
anlattıkları, cemaati ağlatır. Bu ağlayış onun, 5 asır önce Hıristiyan
Avrupa’nın eline geçen 8 asırlık müslüman yurdu Endülüs’ü
hatırlamasına yol açar:
Bu sizin ağlamanız benzedi mi dîgerine:
Endülüs tâcı elinden alınan bahtı kara,
Savuşurken, o güzel mülkü verip ağyâra,
Tırmanır bir kayanın sırtına, etrafa bakar.
Bırakıp çıktığı cennet gibi zümrüt ovalar,
Başlar ağlatmaya bîçâreyi hüngür hüngür!
Karşıdan vâlide sultan bunu pek haklı görür,
Der ki: “Çarpışmadın erkek gibi düşmanlarla;
Ağyâr: Yabancılar.
Şimdi, hiç yoksa, kadınlar gibi olsun ağla.”
Bîçâre: Çaresiz, zavallı.
Bırakın mâtemi, yâhu! Bırakın feryâdı,
Vâlide sultan: Sultan,
Ağlamak fâide verseydi, babam kalkardı
hükümdar annesi.
Gözyaşından ne çıkarmış? Neye ter dökmediniz?
Mâtem: Yas.
Bari müsakbeli kurtarmaya bir azm ediniz.
Fâide: Fayda.
Ye’se hiç düşmeyecek zerrece îmânı olan;
Müsakbel: Gelecek.
Sâde siz derdi bulun, sonra kolaydır derman.
Ye’s: Ümitsizlik.
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Osmanlı’da düşünen kesim ile halkın arası çok açıktır. Düşünen
kesim milletin beyni, halk da beden sayılırsa, beyinle beden
uyuşmazlığı felce yol açar.
Mütefekkir geçinenler ne diyor sizde bakın:
“Medeniyette teâlîsi umumen Şark’ın,
Yalnız bir yolu ta’kîb ederek kabildir;
Başka yollarda selâmet gözeten gâfildir.
Bakarak hangi zeminden yürümüş Avrupalı
Aynı izden sağa, yahut sola hiç sapmamalı
Garbın efkârını mâl etmeli Şark’ın beyni;

Mütefekkir: Düşünür.
Teâlî: Yükselme.
Kabil: Olabilir, mümkün.
Selâmet: Kurtuluş.
Gâfil: Olanın bitenin
farkında olmayan.
Efkâr: Fikirler.
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Duygular çıkmalı hep aynı kalıptan; yani:
İçtimâî, edebî, hâsılı her mes’elede,
Garbı taklid etmezsek, ne desek beyhûde.
Bir de din kaydını kaldırmalı, zîra, o belâ,
Bütün esbâb-ı terakkîmize engel hâlâ!”
Gelelim şimdi, ne merkezde avâmın hissi…
Şüphe yoktur ki tamâmiyle bu fikrin aksi:
Görenek neyse, onun hükmüne münkad olarak,
Garb’ın efkârını, âsârını düşman tanımak;
Yenilik namına vahy inse kabul eylememek.
Şöyle dursun o teceddüt ki dışardan gelecek,
Kendi milliyetinin kendi muhîtinde doğan,
Yerli, hem haklı teceddütlere hattâ udvan!
Müşterek hissi budur işte avamın size.
Mütefekkirleriniz tuttuğu yanlış izde,
Öyle saplandı ki aldırmadı bir başkasına.
Hiç o gitsin de dönüp bakmıyarak arkasına,
Nâsın efkârı –ki efkâr-ı umûmiye odurGitmesin kendi yolundan… Bu nasıl kabil olur?

İçtimâî: Toplumla ilgili,
sosyal.
Beyhûde: Boş yere.
Kayd: Bağ, rabıta.
Esbâb-ı terakkî: İlerleme
sebepleri.
Avâm: Halk.
Münkad olmak: Boyun
eğmek.
Âsâr: Eserler.
Vahy, vahiy: Allah’tan
peygamberlerine gelen
bilgi.
Teceddüt: Yenilik.
Muhît: Çevre.
Udvan: Düşmanlık.
Müşterek: Ortak.

Açılıp gitgide artık iki hizbin arası.

Nâs: İnsanlar, halk.

Pek tabiî olarak geldi nizaın sırası.

Efkâr-ı umûmiye: Umumi
efkâr, kamu oyu.

Yıldırımlar gibi indikçe “beyin”den şiddet,
Bir yanardağ gibi fışkırdı “yürek”ten nefret.
Öyle müdhiş ki husûmet: Mütefekkir tabaka,
Her ne söylerse fenâ gelmede artık halka.

Hizb: Bölük, takım.
Niza: Anlaşmazlık, çekişme.
Husûmet: Hasımlık,
düşmanlık.
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Düşünürlerden sonra, ebediyatçılar üzerinde durulur ve çok sert eleştiriler yöneltilir:
Üdebânız hele gâyetle bayağı mahlûkat…
Halkı irşâd edecek öyle mi bunlar? Heyhat!
…
Serserî: Hiç birinin mesleği yok, meşrebi yok;
Feylesof hepsi; fakat pek çoğunun mektebi yok!
Şimdi Allah’a söver… Sonra biraz bol para ver:
Hiç utanmaz, Protestanlara zangoçluk eder!*
…
Mütefekkirleriniz dîni de hiç anlamamış;
Ruh-ı İslâmı telâkkîleri gâyet yanlış.
Sanıyorlar ki: Terakkîye tahammül edemez;
Asrın âsâr-ı kemâliyle tekâmül edemez.
…
Şarkı baştan başa yıllarca dolaştım, gezdim;
Hem de oldukça görürdüm… Kafa gezdirmezdim!
Bu Arabmış, bu Acemmiş, bu Tatarmış, demedim.
Müslüman unsurunun hepsini gördüm kendim.
Küçük âdemlerinin rûhunu tetkîk ettim.
Büyük âdemlerinin fikrini ta’mîk ettim.
İstedim sonra, neden böyle Japonlar yüksek?
Nedir esbâb-ı terakkîsi? Yakından görmek.
Bu uzun boylu mesâî, bu uzun boylu sefer,
Bir kanâat verecekmiş bana dünyada meğer.
O kanâat da şudur:
			
Sırr-ı terakkînizi siz,
Başka yerlerde taharrîye heveslenmeyiniz.
Onu kendinde bulur yükselecek bir millet;
Çünkü her noktada taklîd ile sökmez hareket.
*

Üdebâ:
Edebiyatçılar,
yazarlar.
Gâyetle: Son derece.
İrşâd: Aydınlatma.
Serserî: Gayesiz,
hedefsiz.
Meslek: Yol, okul.
Meşreb: Tavır, tutum.
Protestan: Bir
Hıristiyan mezhebi.
Zangoç: Çan çalan
kilise görevlisi.
Ruh-ı İslâm: İslâmın
ruhu, esası.
Telâkkî: Anlayış.
Terakkî: İlerleme.
Âsâr-ı kemâl: Büyük,
olgun eserler.
Tekâmül: Gelişme.
Âdem: Adam, insan.
Tetkîk: İnceleme.
Ta’mîk:
Derinlemesine
araştırma.
Esbâb-ı terakkî:
İlerleme sebepleri.
Mesâî: Çalışma.
Sırr-ı terakkî:
İlerleme sırrı.
Taharrî: Arama.

Tevfik Fikret kastedilmektedir. Tevfik Fikret Galatasaray Lisesindeki görevinden ayrılmış, Robert Kollej’de çalışmaya
başlamıştır. Bu sırada “irfanım tabiyet değiştirdi” demiştir. (Kültür yönünden başka devletin uyruğu oldum).
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Alınız ilmini garb’ın, alınız san’atini;
Veriniz hem de mesâînize son sür’atini.
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız;
Çünkü milliyeti yok san’atın, ilmin; yalnız,
İyi hatırda tutun ettiğim ihtârı demin.

Tevfîk: Yardım.

Kitap, vaızın dilinden dua ile sona erer:
Yâ İlâhî bize tevfîkini gönder…
					
Doğru yol hangisidir, millete göster…
					
Rûh-i İslâm’ı şedâid sıkıyor, öldürecek.
Zulmü te’dib ise maksûd-i mehîbin, gerçek,
Nâra yansın mı beraber bu kadar mazlûmîn?
Bî-günâhız çoğumuz…Yakma İlâhî!
					
Boğuyor âlem-i İslâm’ı bir azgın fitne,
Kıt’alar kaynıyarak gitti o girdâb içine!
Mahvolan aileler bir sürü ma’sûmundur,
Kalan âvârelerin hâli de ma’lûmundur.
Nasıl olmaz ki? Tezelzül veriyor arşa enîn!
Dinsin artık bu hazin velvele yâ Rab!
					
Müslüman mülkünü her yerde felâket vurdu…
Bir bu toprak kalıyor dînimizin son yurdu!
Bu da çiğnendi mi, çiğnendi demek şer’i mübîn;
Hâk-sâr eyleme yâ Rab, onu olsun…
					
Ve’l-hamdu li’l-lâhi Rabbi’l-âlemîn…
1912

Rûh-i İslâm: İslâmın ruhu.

-Âmin!
-Âmin!

Şedâid: Şiddetler,
eziyetler.
Te’dib: Cezalandırma.
Maksûd-i mehîb: Yüce
maksat.
Nâr: Ateş.
Mazlûmîn: Mazlumlar.
Bî-günâh: Günâhsız.

-Âmin!

Âlem-i İslâm: İslâm
dünyası.
Fitne: Fesat, karışıklık.
Girdâb: İçinden çıkılması
güç durum.
Ma’sûm: Günâhsız,
suçsuz.
Ma’lûm: Bilinen.
Âvâre: Başıboş, zavallı.

-Âmin!

Tezelzül: Sarsılma.
Enîn: İnleme.
Velvele: Gürültü.
Şer’i mübîn: Apaçık
şeriat.
Hâk-sâr: Yerle bir.

-Âmin!

Ve’l-hamdu li’l-lâhi
Rabbi’l-âlemîn: Âlemlerin
Rabbi olan Allah’a hamd
olsun.
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3. Kitap:

Hakkın Sesleri
İlk defa 1913’te yayınlanan bu kitapta yer alan eserler, bazı âyetler ve bir hadisin
günün gelişmelerine atıflar ihtiva edecek şekilde şiirleştirilmiş yorumudur. En sona
“Pek hazin bir mevlid gecesi” isimli, Hz. Muhammed’in ruhundan yardım dileyen
lirik bir şiir konulmuştur. 1912 yılının ekiminde başlayan Balkan Harbi, ertesi yıl
mayıs ayına kadar sürmüştür. Ordunun siyasete bulaşması, siyasî çekişmeler ve
etnik ayrımcılığın yol açtığı sıkıntılar küçük Balkan kavimleri karşısında ağır bir
hezimete yol açmıştır. Galip kavimler, Rumelideki müslüman nüfusu azaltmak için
soykırıma başvurmuş, yüzbinlerce müslüman katledilmiş, katliamdan kurtulmak için
müslüman ahali evini barkını terk etmiş, perişan kafileler hâlinde İstanbul’a muhacir
olarak gelmiştir. Gelişen olaylar Mehmed Âkif’i çok etkilemiş, âdeta perişan etmiştir.
Bu dönemde yazdığı şiirlerde bu ruh hâli çok açık şekilde hissedilir.
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“İlâhî, emrinin âvâre
bir mahkûmudur âlem”
İlk şiir, Al-i İmran sûresinin 26. âyetinin yorumu şeklinde yazılmıştır.
“Yâ Muhammed, de ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’ım, sen mülkü dilediğine verirsin; sen mülkü
dilediğinin elinden alırsın; sen dilediğini azîz edersin; dilediğini zelîl edersin; hayır yalnız senin
elindedir; sen, hiç şüphe yok ki, her şeye kaadirsin.”
“İlâhî, emrinin âvâre bir mahkûmudur âlem” diye başlayan şiirde, Allah’ın takdirinin her şeyin
üzerinde olduğu, onun istediğini alçaltıp dilediğini yükselttiği belirtildikten sonra, 20. yüzyılın
başında Osmanlı ve İslâm dünyasının hâli tasvir edilmektedir:
Şu sessiz kubbenin altında insandan eser yokmuş!
Nefer: Kişi.
Diyorduk: “Bir buçuk milyar”! Meğer bir tek nefer yokmuş!
Mazlumîn:
Mazlumlar,
Bu hissiz toprağın üstünde mazlumîne yer yokmuş!
ezilenler.
Adâlet şöyle dursun, böyle bir şeyden haber yokmuş!
İsmet: Nâmus, iffet.
Bütün boşlukmuş insanlık; ne istersen meğer yokmuş!
Bîkes: Kimsesiz,
İlâhî, altı yüz bin müslüman birden boğazlandı…
koruyucusuz.
Yanan can, yırtılan ismet, akan seller bütün kandı!
Hânüman: Aile ocağı, ev.
Ne ma’sûm ihtiyarlar süngüler altında kıvrandı!
Âfâk: Ufuklar.
İşrâk: Parlama.
Ne bîkes hânümanlar işte, yangın verdiler, yandı!
Salîb: Haç.
Şu küllenmiş yığınlar hep birer insan, birer candı!
Devr-i istîlâ: İstila devri.
…
İlhâk:
Hâkimiyeti altına
Ezanlar sustu… Çanlar inletip durmakta âfâkı.
alma, katma.
Yazık: Şarkın semâsında Hilâl’in geçti işrâkı
Ferdâ-yı ihkâk: Hakların
Zaman artık salîbin devr-i istîlâsı, ilhâkı.
verileceği yarın.
Fakat, yerlerde kalmış hakların ferdâ-yı ihkâkı
Hallâk: Halk eden, Allah.
Ne doğmaz günmüş ey âcizlerin kudretli Hallâk’ı!
Balkan bozgunundan sonra yazılmış olan şiirin devamında Mehmed Âkif Rabbine serzenişte
bulunuyor. Şiiri, “insan için ancak çalıştığı vardır” mealindeki Necm sûresinin 39. âyetini
hatırlatarak bitiriyor.
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Geçenler varsa İslâm’ın
şu çiğnenmiş diyârından
Geçenler varsa İslâmın şu çinenmiş diyarından;
Şu yüz binlerce yurdun kanlı, zâirsiz mezarından.
...
Vefasız yurd! Öz evlâdın için olsun, vefa yok mu?
Neden kalbin kararmış? Bin ocaktan bir ziya yok mu?
İlâhî, kimsesizlikten bunaldım âşina yok mu?
Vatansız, hanümansız bir garibim... Mülteca yok mu?
Bütün yokluk mu her yer? Bari bir “yok” der sada yok mu?
		

*

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım
Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım.
…
Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristan
Yatıyor şimdi... Nasıl yerlere geçmez insan?
Şu mezarlar ki uzamış gidiyor, ey yolcu,
Nereden başladı yükselmeye, bak, nerde ucu!
...
Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar:
Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar!
...

Zâir: Ziyaretçi.
Ziya: Işık.
Âşina: Tanıdık, dost.
Hanüman: Ev, yuva.
Mülteca: Sığınak.
Sada: Ses.
Elem: Acı, üzüntü.
Kâr: İş.

GENC

78

Müslümanlıkları bîçarelerin öyle büyük
Bir cinayet ki: Cezaları ona nisbetle küçük!
Ey bu toprakta birer na’ş-ı perîşan bırakıp,
Yükselen mevkib-ı ervâh! Sakın arza bakıp;
Sanmayın: Şevk-i şehâdetle coşan bir kan var…
Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!
Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdârımıza!
Tükürün: Belki biraz duygu gelir ârımıza!
Tükürün cebhe-i lâkaydına Şark’ın tükürün!
Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!
Tükürün milleti alçakla vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!
Tükürün Ehl-i Salîb’in o hayâsız yüzüne!
Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!
Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün:
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!
Hele, i’lânı zamanında şu mel’un harbin,
“Bize efkâr-ı umûmiyesi lâzım Garb’in;
O da Allah’ı bırakmakla olur” herzesini,
Halka iman gibi telkîn ile, dînin sesini
Susturan aptalın idrâkine bol bol tükürün!..
Yine hicran ile çılgınlığım üstümde bugün…
Bana vahdet gibi bir yâr-ı müsâid lâzım!
Artık ey yolcu bırak…Ben yalnız, ağlıyayım.
1913

Safahat

Na’ş-ı perîşan: Perişan ceset.
Mevkib-ı ervâh: Ruhlar
topluluğu.
Arz: Yer, dünya.
Şevk-i şehâdet: Şehitlik şevki.
Çehre-i murdâr: Murdar yüz.
Âr: Utanma, mahcubiyet.
Cebhe-i lâkayd: Aldırışsız
yüz.
Ehl-i Salîb: Haçlılar.
Mel’un: Lanetli.
Efkâr-ı umûmiye: Umumî
efkâr, kamuoyu.
Herze: Saçma.
İdrâk: Anlayış, kavrayış.
Hicran: Ayrılık, ayrılık acısı.
Vahdet: Birlik.
Yâr-ı müsâid: Uygun dost.
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Üç beyinsiz kafanın derdine,
üç milyon halk
Kitapta yer alan üçüncü şiirde, kabile, ırk, kavim ayrımcılığı, bunun
sonucu meydana gelen ve emperyalizmin işini kolaylaştıran
parçalanma şairin babasının doğum yerinin Arnavutluk’ta olması
vesile edilerek eleştirilmektedir.
Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk,
Bak nasıl doğranıyor? Kalk, baba, kabrinden kalk!
Arnavutluk yanıyor… Hem bu sefer pek müthiş!
Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu:
Ki hemen kol kol olup sardı bütün yurdu.
O ne yangın ki: Ocak kalmadığı söndürmediği!
O ne tufan ki: Yakıp yıktı bütün vâdîyi!
…
Baba! En sevgili annen, o senin öz vatanın
Olacak mıydı feda hırsına üç kaltabanın?
Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti…
Öyle gitti ki hem: Bir daha gelmez ebedî!
Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba?
“Meşhed”in beynine haç saplanacak mıydı baba!
Ne felaket: Dönüversin de mesâcid ahıra,
Hırvat askeri tepinsin çıkıp üstüne hora!
Bâri bir hâtıra kalsaydı şu toprakta diri…
Yer yarılmış, yere geçmiş şühedâ türbeleri!
		
*
Nerde olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova
Sen misin, yoksa hayâlin mi? Vefâsız Kosova!
Hani birlerce mefâhirdi senin her adımın?
Hani sînende yarıp geçtiği yol “Yıldırım”ın?
Hani asker? Hani kalbinde yatan Şâh-ı Şehid?

Kaltaban: Namuzssuz.
Meşhed: Şehitlik.
Kosova zaferinden
sonra bir Sırp prensi
tarafından şehid
edilen 1. Murad’ın
(Hüdavendigâr)
kabri.
Mesâcid: Mescidler,
ibadet edilen yerler.
Hora: El ele tutularak
ve ayak tepilerek
oynanan oyun.
Şühedâ: Şehidler.
Mefâhir:
Övünülecek şeyler.
Şâh-ı Şehid:
Şehid şah, Murad
Hüdavendigâr.
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Ah o kurban-ı zafer nerde bugün? Nerde o iyd?
Söyle, Meşhed, öpeyim secde edip toprağını;
Yok mudur sende Murad’ın iki üç damla kanı?
...
İşte ey unsur-i isyan, bu elîm izmihlâl,
Seni tahrik eden üç beş alığın ma’rifeti!
Ya neden beklemiyordun bu rezîl akıbeti?
Hani, milliyyetin İslâm idi... Kavmiyyet ne!
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyyetine.
Arnavutluk ne demek? Var mı şerîatte yeri?
Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri,
Arabın Türke; Lazın Çerkese, yahud Kürde;
Acemin Çinliye rüçhanı mı varmış? Nerde!
Müslümanlıkta “anâsır” mı olurmuş? Ne gezer!
Fikr-i kavmiyeti tel’in ediyor Peygamber.
…
Artık ey millet-i merhûme, sabah oldu uyan!
Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan?
Ne Araplık, ne de Türklük kalacak aç gözünü!
Dinle Peygamber-i zîşanın İlâhî sözünü.

Kurban-ı zafer: Zafer
kurbanı.
İyd: Bayram.
Unsur-i isyan: İsyan eden
unsur.
Elîm: Acı.
İzmihlâl: Çöküş.

………

Kavmiyyet: Irk, ulus.

………

Rüçhan: Üstünlük.
Anâsır: Unsurlar.

Veriniz başbaşa; zîrâ sonu hüsran-ı mübin:
Ne hükûmet kalıyor ortada bilâhi, ne din!
“Medeniyyet” size çoktan beridir diş biliyor;
Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor:
Arnavutlar size ibret olacakken, hâlâ,
Ne bu şûrîde siyaset, ne bu fâsit da’va?
Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz…

Fikr-i kavmiyet: Kavmiyetçilik
fikri, ırkçılık düşüncesi.
Tel’in: Lânetleme.
Millet-i merhûme: Rahmete
lâyık millet.
Peygamber-i zîşan: Şanlı
Peygamber.

Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!

Hüsran-ı mübin: Apaçık
kayıp.

Şunu benden duyunuz, ben ki evet, Arnavudum…

Şûrîde: Karışık, bulanık.

Başka bir şey diyemem… İşte perîşan yurdum!..(1913)

Fâsit: Bozuk.

MehmedÂkif

Ersoy

81

Âtiyi karanlık görerek
azmi bırakmak...
“Oğullarım: Gidiniz de Yusuf’la kardeşini araştırınız; hem sakın Allah’ın
inayetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zira, kâfirlerden başkası Allah’ın
inayetinden ümidini kesmez.” (Yusuf, 87)
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:
Ey dipdiri meyyit, “İki el bir baş içindir.”
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!
His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.
Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?
Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?
Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?

Âti: Gelecek.
Azm, azim: Gayret.
Meyyit: Ölü.
Apışmak: Dehşete düşmek.
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Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın!
Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan
Tek bir ışık olsun buluver... Kalma yolundan.
Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!
Herkes gibi dünyâda henüz hakk-ı hayâtın
Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın?
Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.
Ümmîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
Me’yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar
Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: Çözülmez...
En korkulu câni gibi ye’sin yüzü gülmez!
Mâdâm ki alçaklığı bir, ye’s ile şirkin;
Mâdâm ki ondan daha mel’un daha çirkin
Bir seyyie yoktur sana; ey unsur'ı îman,
Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-u Hudâ’dan,
Hüsrâna rıza verme... Çalış... Azmi bırakma;
Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!
Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş...
Sesler de: “Vatan tehlikedeymiş... Batıyormuş!”
Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından,
Tek kol da “yapışsam...” demiyor bir tarafından!
Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.
Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar...
Uğraş ki: Telâfi edecek bunca zarar var.
Feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır!
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!
“İş bitti... Sebâtın sonu yoktur!” deme, yılma.
Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma.
1913
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Esbâb: Sebepler.
Ye’s: Ümitsizlik.
Ziyâ: Işık, aydınlık.
Halketmek: Varetmek.
Hakk-ı hayât: Hayat
hakkı, yaşama hakkı.
Sebât: Kararlılık.
Me’yûs: Ümitsiz.
Ukde-i hâtır: Zihin
düğümlenmesi.
Câni: Suçlu, kaatil.
Mâdâm: Madem.
Şirk: Allah’a ortak
koşma, küfür.
Mel’un: Lânetli.
Seyyie: Kötülük.
Unsur-ı îman: İmanlı
topluluk.
Nevmid: Ümitsiz.
Rahmet-i mev’ûd-u
Hudâ: Allahın vaadi
olan rahmet.
Hüsran: Yokluk acısı.
Telâfi: Dengeleme,
karşılama.
Me’mûl: Muhtemel,
umulur.
Millet-i merhûme:
Rahmete lâyık millet.
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Yâ Râb
bu uğursuz gecenin
yok mu sabâhı?
“İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri
yüzünden, bizi helâk eder misin,
Allah’ım?” (A’râf 155)
Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!
Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
“Yandık!”diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!
Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında,
Yâ Rab, o cehennemle bu tûfan arasında,
Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm;
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm!
Bîzâr edecek, korkuyorum, Cedd-i Hüseyn’i,
En sonra, salîb ormanı görmek Harameyn’i!...
Bin üç yüz otuz beş senedir, arz-ı Hicaz’ın
Âteşli muhitindeki sûzişli niyâzın
Emvâcı hurûş-âver olurken melekûta?

Felâh: Kurtuluş.
Ezelî: Başlangıçsız, İlâhî.
Nefha: Nefes, esinti.
Âlem-i İslâm: İslâm dünyası.
Esnâm: Putlar.
Bîzâr: Rahatsız, bezgin.
Cedd-i Hüseyn: Hüseyin’in atası,
Hz. Muhammed.
Salîb: Haç.
Harameyn: Mekke ve Medine.
Arz-ı Hicaz: Hicaz toprağı.
Muhit: Çevre.
Sûzişli: Yanık.
Niyâz: Yalvarış.
Emvâc: Dalgalar.
Hurûş-âver: Coşturan.
Melekût: Melekler ve ruhlar âlemi.
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Çan sesleri boğsun da gömülsün mü sükûta?
Sönsün de, İlâhi, şu yanan meş’al-i vahdet,
Teslîs ile çöksün mü bütün âleme zulmet?
Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran îman
Olsun mu beş on sersemin ilhâdına kurban?
Enfâs-ı habisiyle beş on rûh-u leimin,
Solsun mu o parlak yüzü Kur’an-ı Hakim’in?
İslâm ayak altında sürünsün mü nihâyet?
Yâ Rab, bu ne hüsrandır, İlâhi, bu ne zillet?
Mazlûmu nedir ezmede, ezdirmede mânâ?
Zâlimleri adlin, hani öldürmedi hâlâ!
Câni geziyor dipdiri... Can vermede mâsûm!
Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm?
Lâ yüs’ele binlerce sual olsa da kurbân;
İnsan bu muammalara dehşetle nigeh-bân!
Eyvâh! Beş on kâfirin îmanına kandık;
Bir uykuya daldık ki: Cehennemde uyandık!
Mâdâm ki, ey adl-i İlâhi yakacaktın...
Yaksaydın a mel’unları... Tuttun bizi yaktın!
Küfrün o sefil elleri âyâtını sildi:
Binlerce cevâmi’ yıkılıp hâke serildi!
Kalmışsa eğer bir iki mâbed, o da mürted:
Göğsündeki haç, küfrüne fetvâ-yı müeyyed!
Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar,
Bir giryede bin ailenin mâtemi çağlar!
En kanlı şenâatle kovulmuş vatanından,
Milyonla hayâtın yüreğinden gidiyor kan!
İslâm’ı elinden tutacak, kaldıracak yok...
Nâ-hak yere feryâd ediyor: Âcize hak yok!
Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi?
Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i İlâhî!
1913

Sükût: Sessizlik.
Meş’al-i vahdet: Birlik
meş’alesi.
Teslîs: Üçleme. Hıristiyanlığın
temel akidesi: Allah (Baba),
Oğul ve Kutsal Ruh.
Zulmet: Karanlık.
İlhâd: Dinsizlik, sapıklık.
Enfâs-ı habis: Pis nefesler.
Rûh-u leim: Alçak ruh.
Zillet: Düşüş.
Lâ yüs’el: Yaptıklarından
sorumlu olmayan, Allah.
Sual: Soru.
Muamma: Bilmece.
Nigeh-bân: Seyirci.
Mâdâm: Madem.
Adl-i İlâhi: İlâhî adalet.
Mel'un: Lanetlenmiş.
Âyâtı: Âyetler.
Cevâmi’: Camiler.
Hâk: Toprak.
Mürted: Din değiştirmiş.
Fetvâ-yı müeyyed: Kuvvetli
delil.
Girye: Gözyaşı.
Mâtem: Yas.
Şenâat: Kötülük, alçaklık.
Nâ-hak: Haksız.
Âciz: Güçsüz.
Musâb: Uğramış, düşmüş.
Devâhi: Büyük belâ.
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Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu? *
Olmaz ya... Tabiî... Biri insan, biri hayvan!
Öyleyse, “cehâlet” denilen yüzkarasından,
Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet.
Kâfî mi değil yoksa, bu son ders-i felâket?
Son ders-i felâket neye mal oldu? Düşünsen:
Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden!
“Son ders-i felâket” ne demektir? Şu demektir:
Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir!
Zira, yeni bir sadmeye artık dayanılmaz;
Zira, bu sefer uyku ölümdür: Uyanılmaz!
...
Ey millet uyan! Cehline kurban gidiyorsun!
İslâmı da “batsın” diye tutmuş, yediyorsun!
Allah’tan utan! Bari bırak dini elinden...
Gir leş gibi topraklara kendin.Gireceksen!
Lâkin, ne demek bizleri Allah ile iskât?
Allahtan utanmak da olur ilim ile...Heyhat!**
1913
*
**

Zümer sûresinin 9. âyetinden.
Esteizü billah: “İnnemâ yahşa’l-lahe min ibâdihi’l-ulemâ: Allah’ın
kullarından ancak âlim olanlar Allah’tan korkar (şairin notu).

Kâfî: Yeterli.
Ders-i felâket: Felâket
dersi.
Sadme: Sarsıntı.
Cehl: Bilgisizlik.
Yedmek: Çekip
götürmek.
İskât: Susturma.
Heyhat: Yazık ki.
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Bir zamanlar biz de millet,
hem nasıl milletmişiz
Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:
Gelmiş dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!
…
Biz, neyiz? Seyreyle artık; bir de fikr et, neymişiz?
Din de kürkün aynı olmuş: Ters çevirmiş giymişiz!
…
En metîn ahlâkımız, yâhud, görüp aldırmamak!
Yıktı bin mel’un kalem nâmûsu, bizler uymadık:
“Susmak evlâdır” deyip sustuk… Sanırsın duymadık!
Kustu bin murdar ağız şer’in bütün ahkâmına;
Âh, bir ses bâri yükselseydi nefret nâmına!
Altı yüz bin can gider; milyonla îmân eksilir;
Kimseler görmez! Gören sersem de Allah’tan bilir!
Sonra, şâyet şahsın incinse, hattâ, bir tüyü:
Yer yıkılmış zanneder seyr eyleyen gümbürtüyü!
Kırkın aylıktan biraz, yâhud geciksin vermeyin;
Fodla çiy kalsın, “pilâv bitmiş” deyin, göstermeyin,
Fes, külâh, kalpak, sarık vermiş bakarsın el ele;
Mi’delerden fışkırır tâ Arş’a aç bir velvele!
Ortalık altüst olarken ses çıkarmazdım, hani,
Öyle bir dernekte seyret gel de artık sen beni!
Göster, Allah’ım, bu millet kurtulur, tek mu’cize:
Bir “utanmak hissi” ver gâib hazînenden bize!
1913

Metîn: Sağlam.
Mel’un: Lânetli.
Evlâ: Daha uygun.
Şer: Şeriat.
Ahkâm: Hükümler.
Fodla: Pideye benzer
mayalı ekmek.
Mu’cize: Olağanüstü
hâl.
Gâib: Bilinmeyen
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Bir yığın kundakçıdan
yangın görenler milleti
Bir yığın kundakçıdan yangın görenler milleti,
Şimdi inmiş zanneder mutlak şu müdhiş âyeti!
Ey vatansız derbederler, ey denî kundakçılar!
Milletin, az çok duran bir dîni, bir nâmûsu var.
Şimdi nevbet onların… Yansın da onlar, öyle mi?
Târumâr olsun bütün bir Müslümanlık âlemi!
Ey hayâ nâmına bir hissin vücûdundan bile,
Pek haberdar olmayan yüzsüz, hayâsız! Bak hele!
Arkasından taklak attın en denî bir şöhretin;
Düştü takken, çıktı cascavlak o kel mâhiyyetin!
Bir külâh kapmaksa şayet bunca hırsın gâyesi;
Kendi nâmûsun olur ergeç onun sermâyesi.
Yoksa, nâmûsuyle, vicdaniyle halkın oynama…
Sonra kat kat nâsiyenden sarkacak birçok yama!

Denî: Alçak.
Kundakçı: Ara
bozucu, nifakçı.
Nevbet: Nöbet, sıra.
Târumâr: Dağınık.
Mâhiyyet: İç yüzü.
Nâsiye: Alın.
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Bir kızarmaz çehre bulmuşsun ya, ey cânî, bürün;
Hem bütün dünyâyı ifsâd eyle, hem muslih görün!
Kendi ırzından cömert olmaksa mu’tâdın eğer;
Kendi mâlindir senin, hakkın tasarruf, kim ne der?
Milletin, lâkin henüz ma’sûm olan evlâdına,
Verme bir mel’un temâyül mübtezel mu’tâdına!
Biz ki her mevcudu yıktık gâyesiz bir fikr ile;
Yıkmadık bir şey bıraktık… Sâde bir şey: Âile.
Hangi bir bünyânı mahvettik de ıslâh eyledik?
İşte vîran memleket! Her yer delik, her yer deşik!
Bunların ta’miri kabil… Olsa ciddiyet, sebat:
Lâkin, Allah etmesin, bir düşse şâyet âilât,
En kavî kollarla hattâ kalkamaz imkânı yok.
Kim ki kalkar der; onun hayvan kadar iz’anı yok!
“Âilî bir inkılâb olsun!” diyen me’yûs olur;
Başka hiçbirşey kazanmaz, sade bir deyyus olur.
Çünkü “çıplak” inkılâbatın rezalettir sonu…
Ey denî kundakçılar, biz sizde çok gördük onu!
Bir de halkın dîni var, sık sık taarruzlar gören.
Hâle bak: Millette hissiyyâtı oymuş öldüren!
Dîni kurban etmeliymiş, mülkü kurtarmak için!
Tut da, her sersem, bu idrakinle sen âlim geçin!
Her cemaatten beş on dinsiz zuhûr eyler, bu hâl
Pek tabiîdir. Fakat ilhâdı bir kavmin muhâl.
Hangi millettir ki efrâdında yoktur hiss-i din?
En büyük akvâma bir bak: Dîni her şeyden metin.
Düşme ey âvâre millet, bunların hızlanına;
Vâkıfız biz hepsinin pek muhtasar irfânına:
Şark’a bakmaz, Garb’ı bilmez, görgüden yok vâyesi:
Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermâyesi!
1913
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İfsâd: Bozma.
Muslih: Islah eden,
düzelten.
Mu’tâd: Alışkanlık.
Mübtezel: Rezil,
kepaze.
Bünyân: Yapı.
Âilât: Aileler.
Kavî: Güçlü.
Âilî: Aile ile ilgili.
Me’yûs: Ümitsiz,
mahzun.
Mülk: Ülke.
Zuhûr: Belirme,
ortaya çıkma.
İlhâd: Sapma,
dinsizlik.
Kavm, kavim:
Topluluk.
Muhâl: İmkânsız.
Efrâd: Fertler,
kişiler.
Hiss-i din: Din
duygusu.
Akvâm: Kavimler,
topluluklar.
Hızlan: Gevşeme.
Vâkıf: Haberli.
Muhtasar: Kısa,
kısıtlı.
İrfân: Bilgi, kültür.
Vâye: Hisse, nasib.
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Pek hazin bir mevlid gecesi
Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,
Aylar bize hep Muharrem oldu!
Akşam ne güneşli bir geceydi...
Eyvah, o da leyl-i mâtem oldu!
Âlem bugün üç yüz elli milyon
Mazlûma yaman bir âlem oldu:
Çiğnendi harîm-i pâki şer’in;
Nâmûsa yabancı mahrem oldu!
Beyninde öten çanın sesinden
Binlerce minâre ebkem oldu.
Allah için, ey Nebiyy-i mâ’sûm,
İslâm’ı bırakma böyle bîkes,
İslâm’ı bırakma böyle mazlûm.
1914

Muharrem: Ay
takviminde yılın ilk
ayı. Kerbelâ vak’asının
cereyan ettiği yas ayı.
Leyl-i mâtem: Yas
gecesi.
Harîm-i pâki şer:
Şeriatin tertemiz
ocağı.
Mahrem: Sır
saklanmayan yakın.
Ebkem: Dilsiz.
Nebiyy-i mâ’sûm:
Masum peygamber.
Bîkes: Kimsesiz,
koruyucusuz.
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4. Kitap:

Fatih
Kürsüsünde
ilk baskısı 1914’te
yapılan kitap, şairin
yakın arkadaşı Mithat
Cemal’e ithaf edilmiştir.
Mithat Cemal (Kuntay)
Mehmed Âkif’in
vefatından sonra,
onunla ilgili olarak
Türk edebiyatının en
etkileyici biyografi
kitaplarından birini
yayınlamıştır.
“Fatih Kürsüsünde”,
Süleymaniye
Kürsüsünde kitabında
olduğu gibi, uzun
tek şiirden ibarettir.
Bu sefer kürsüden
konuşan muhtemelen
Mehmed Âkif’tir.
Mehmed Âkif Balkan
Harbi sırasında
İstanbul’un büyük
camilerinde, bu arada
Fatih Camii kürsüsünde
de konuşmuştur.
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Şiir, iki arkadaşın Fatih camii yolunda yürürken konuşmalarını tasvirle başlar:
-Vapur yanaştı mı?
			

-Çoktan!
-Demek ki Köprü’deyiz…

-Aman şu yolcular insin!..
			

-Fakat bilir misiniz,

“Yanaş” denildi mi, nazlım, gider gider de geri,
Gelince hışm ile bir tos vururdu Köprü’ye ki:
Zavallının deşilen karnı sağlam altı çeki
Odun yutar da biraz sancıdan bulurdu aman…
-Hekim getirmeye koşsan, hekim de yok o zaman!
-Pansumancılar, bereket versin, usta şeylerdi:
Elinde balta, gelir, üç keser; beş eklerdi..
“Dayan o yanki başından Ömer! Tutundu Memiş!”
Bakardınız ameliyyat çarçabuk bitmiş!
Amasra sahili çok eski bir müessesedir;
Uşakların topu cerrah olur… Hemen kestir!
Bugünden ormanı göster kılağlı baltasına:
Temizleyip çıkıversin, bırakmasın yarına!
-Biraz da dikmeyi öğrenseler…
			

-Adam sen de!

Düşündüğün şeye bak…Sen şu ilmi öğren de…

Hışım: Kızgınlık.
Çeki: Yaklaşık 250 kiloluk
ağırlık ölçüsü.
Kılağlı: Kılağılanmış,
keskinleştirilmiş.
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İki arkadaş konuşa konuşa giderken, öğle namazını Fatih camiinde kılma fikri ortaya atılır.
Arkadaşı, her taraf cami doluyken buna gerek olmadığını söyler. Fatih’e gitme sebebi, öğle
namazından sonra konuşacak vaızı dinlemektir. Arkadaşı, zamanın saçmalık dinleme zamanı
olmadığını söyler bu sefer de. Hocaları eleştirir, onların milletin başına belâ olduğunu iddia
eder; diğeri, medresenin dehalar yetiştirdiğini söyleyerek karşılık verir. Sonunda Fatih camiine
gitmeye karar verirler. Yolda mimariden, dilden konuşulmaya devam edilir. Yeni Cami’den
sonra Süleymaniye’nin yakınından geçilir. Biraz da cami ve külliyesi hakkında konuşulur. Yol
boyunca lâf lâfı açmaya devam eder.
Vaiz, zerreden, gök cisimlerine yaradılış şekillerine kadar her şeyin İlâhî kanuna bağlılığını
anlatarak söze başlar.
Bekâyı hak tanıyan sa’yi bir vazife bilir;
Çalış çalış ki bekâ sa’y olursa hak edilir.
Sonsuza kadar var olmak isteyen, çalışmayı vazife bilir. Ebedî var olmak çalışmakla hak edilir. Ay
çalışmadadır, gökle yer çalışmadadır, güneş çalışmadadır, gezegenler çalışmadadır…Madde,
emeğin yoğunlaşmış şeklinden ibarettir. Evrende her şey çalışmaktadır.
Batının gücü de çalışmaktan gelmektedir. Batı çalışarak, yere hükmettiğine kanaat etmeyip,
gökleri hâkimiyet sahasına almaya yönelmektedir. Buna karşı hareketsiz olan doğunun
dünyada yeri kalmayacaktır.
Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri,
Üzengi öpmeye hasretti Garb’ın elçileri!
O ihtişâmı elinden niçin bıraktın da,
Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?
“Kadermiş!” Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru:
Belânı istedin, Allah da verdi… Doğrusu bu!
Taleb nasılsa, tabiî, netice öyle çıkar,
Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?
“Çalış” dedikçe şerîat, çalışmadın durdun,
Onun hesabına birçok hurâfe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!
Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,
Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken!
Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,

Bekâ: Sonsuzluk.
Sa'y: Çalışmak.
Muzafferen: Zafer
kazanmış olarak,
galip gelerek.
Üzengi: Eyerde, ayak
konulan altı düz
demir halka.
Meşiyyet: İrade, İlâhî
irade.
Şerîat: İlâhî kanun,
İlâhî düzen.
Hurâfe: Yanlış, bâtıl
inanç.
Tevekkül: Allah’a
güvenme, Alah’tan
bekleme.
Ecîr-i hâs: Sadece
kiralayana çalışan
ücretli.
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Birer birer oku tekmil edince defterini;
Bütün o işleri Rabbim görür: Vazîfesidir…
Yükün hafifledi…Sen şimdi doğru kahveye gir!
Çoluk, çocuk sürünürmüş, sonunda aç kalarak…
Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfine bak!
Onun hazîne-i in’âmı kendi veznendir!
Havâle et ne kadar masrafın olursa…Verir!

Tekmil: Tamamlamak.
Vekîl-i umûr: Her türlü
malî, hukukî işten sorumlu
vekil.
Hazîne-i in’âm: Nimetler
hazinesi.

Silâhı kullanan Allah, hudûdu bekleyen O;

Hudûd: Sınır.

Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!

Levâzım: Silâh, cephane
ve dışındaki yiyecek,
kuşanacak vb.

Çekip kumandası altında ordu ordu melek;
Senin hesâbına küffarı hâk-sâr edecek!
Başın sıkıldı mı, kâfi senin o nazlı sesin:
“Yetiş!” de kendisi gelsin, ya Hızr’ı göndersin!
Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak;
Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.
Demek ki: Her şeyin Allah… Yanaşman, ırgadın O;
Çoluk çocuk O’na âid: Lalan, bacın, dadın O;
Vekil-i harcın O; kâhyan, müdir-i veznen O;
Alış seninse de, mes’ûl olan verişten O;
Denizde cenk olacakmış… Gemin O, kaptanın O;
Ya ordu lâzım imiş… Askerin, kumandanın o;
Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;
Tabîb-i aile, eczacı… Hepsi hâsılı O.
Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!
Biraz da saygı gerektir… Ne saygısızlık bu!
Hudâ’yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;
Utanmadan da tevekkül diyor bu cür’ete… Ha?
…
Bütün evâmire i’lân-ı harb eden şu sefîh,
Mükellefiyyeti Allah’a eyliyor tevcîh!
…

Küffar: Kâfirler.
Hâk-sâr: Yerle bir.
Vekil-i harc: Mal sâhibi
adına alışveriş ve harcama
yapan kimse.
Lala: Çocuğun öğretim ve
terbiyesi ile uğraşan kimse.
Kâhya: Bir kişi adına işleri
gören kimse.
Müdir-i vezne: Vezne
müdürü, veznedar.
Mes’ûl: Sorumlu.
Yasakçı: Muhafız, bekçi.
Muhassıl: Tahsildar.
Tabîb-i aile: Aile hekimi.
Mütevekkil: Tevekkül eden,
kadere razı olan.
Hudâ: Allah.
Cür’et: Küstahlık.
Evâmir: Emirler, Allah’ın
emirleri.
İ’lân-ı harb: Savaş ilânı.
Sefîh: Rezil, âdi.
Mükellefiyyet: Yükümlülük.
Tevcîh: Yöneltme, çevirme.
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Görür de hâlini insan, fakat, bu derbederin,
Nasıl günâhına girmez tevekkülün, kaderin;
Sarılmadan en ufak bir işinde esbâba,
Muvaffakiyete imkân bulur musun acaba?
Hamâkatin aşıyor hadd-i i’tidâli, yeter!
Ekilmeden biçilen tarla nerde var? Göster!
“Kader” senin dediğin yolda şer’a bühtandır.
Tevekkülün, hele, hüsran içinde hüsrandır.
…
Tevekkülün, hele mânası hiç de öyle değil.
Yazık ki: Beyni örümcekli bir yığın câhil.
Nihayet oynıyarak dîne en rezil oyunu.
Getirdiler, ne yapıp yaptılar, bu hâle onu!
…
Ömer, tevekkülü elbet bilirdi bizden iyi…
Ne yaptı “biz mütevekkilleriz” diyen kümeyi?
Dağıttı, kamçıya kuvvet, “gidin, ekin” diyerek.
Demek: Tevekkül eden, önce mutlaka ekecek;
Demek: Tevekküle pek sığmıyormuş, anladın a,
Sinek düşer gibi düşmek şunun bunun kabına.

Esbâb: Sebepler.

Toplumda dört grup insan vardır: Hiçbir şeye aldırmayan halk,
her şeyden ümidini kesmiş ümitsizler, batının rezaletlerini
benimseyen züppeler ve eğlenceden başka şey düşünmeyen
sefihler...
Birinci zümreyi teşkîl eden zavallı avam
Bıraksalar edecek tatlı uykusuna devam.
Bugün nasîbini yerleştirince kursağına;
“Yarın” nedir? Onu bilmez, yatar dönüp sağına,
Yıkılsa arş-ı hükûmet, tıkılsa kabre vatan,
Vazifesinde değil, çünkü “hepsi Allah’tan!”

Muvaffakiyet: Başarı.
Hamâkat: Ahmaklık.
Hadd-i i’tidâl:
Mutedil, makul ölçü.
Şer'a: Şeriate.
Bühtan: İftira.
Zümre: Küme.
Teşkîl etmek:
Meydana getirmek.
Arş-ı hükûmet:
Hükûmet tahtı.
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İkinci kesim, hayata küskün olanlardır. Bunlar kurtuluşu
imkânsız gördükleri için hırkayı başlarını çekerler.
Üçüncü zümreyi, aydın gençlik denilen sefih nesil meydana
getirmektedir:
....
Namaz, oruç gibi şeylerle yok alışverişi;
Mukaddesat ile eğlenmek en birinci işi.
Duyarsanız “kara kuvvet” bilin ki: Îmandır.

Mukaddesat:
Kutsallıklar.

“Kitab-ı köhne” de –hâşâ- Kitab-ı Yezdan’dır.

Kitab-ı köhne:
Köhne, eski kitap.

Üşenmeden ona Kur’ân’ı anlatırsan eğer
Şu ezberindeki esmâyı muttasıl geveler:

Kitab-ı Yezdan:
Allah’ın kitabı.

Kurun-ı mâziyeden kalma cansız evrâdı

Esmâ: İsimler,
kalıplar.

Çekerse, doğru mu yirminci asrın evlâdı?
Nedir alâkası yirminci asr-ı irfanla
Bu şaklaban herifin? Anlamam ayıp değil a!
...

Muttasıl: Devamlı.
Kurun-ı mâziye: Geçmiş
asırlar.

Fıransızın nesi var? Fuhşu, bir de ilhâdı;
Kapıştı bunları “yirminci asrın evlâdı!”
Ya Alman’ın nesi var? Zevki okşayan birası;
Unuttu ayranı ma’tûha döndü kahrolası!
Heriflerin, hani, dünya kadar bedâyi’i var:
Ulûmu var, edebiyatı var, sanâyi’i var.
Giden, birer avuç olsun getirse memlekete;
Döner muhitimiz elbet muhît-i ma’rifete.
Kucak kucak taşıyor olmadık mesâvîyi;
Beğenmesen, “medeniyyet!” diyor; inandık, iyi!
“Ne var, biraz da maarif getirmiş olsa...” desek;
Emîn olun, size “hammallık etmedim?” diyecek.
…

Evrâd: Virdler,
sürekli tekrarlanan
dualar.
Asr-ı irfan: irfan
asrı, ilim ve kültür
asrı.
İlhâd: Sapıtma,
dinsizlik.
Ma’tûh: Bunak.
Bedâyi’: Güzellik.
Ulûm: İlimler.
Muhît-i ma’rifet:
İlim ve irfan
çevresi.
Mesâvî: Kötülük.
Maarif: İlim ve
irfan.
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Zevk ve eğlence düşkünlüğünü alışkanlık hâline getirenler, dördüncü zümreyi meydana
getirir. Osmanlı Devleti’ni şiddetle sarsan, halkını üzüntüye boğan olaylar olup biterken onlar
durumdan hiç etkilenmezler:
Bu zümrenin de sefâhet hayat-ı mu’tâdı.
Hem i’tiyâdını hiçbir zaman değiştiremez;
O nazlı sîneye, zîra, açıklı şey giremez!
Geçen kıyamet için “fırtınaydı geçti” diyor,
Diyor da zevkine, vur patlasın, devam ediyor.
-Bugün Florya mı? A’lâ! Yarın ne var?
				

-Konser.

“Sular” da pek ömür amma, açık değil, dediler.
-Açılmamış diye evlerde kalmak olmaz ya?
-Hakîkat öyle! Ne yapsak? Gider misin Mama’ya?
-Ne var ki?
		

-Orta oyun var, gelir misin? Haydi!

-Kavuklu Hamdi mi? Gerçek... O sağ değil...
				

-Abdi

-Hayır hayır! Bana lâzım değil ne Abdi ne şey!..
-Nedense pek asabîsin bugün Feridun bey!
-Değil, bu tatsız oyunlar çekilmiyor: Monoton!
-Pekî! Ne yapmalı? Sen bârî söyle... Bak: Saat on.
Evet ne yapmalı? Dur dur! Ne Üsküdar, ne Mama...
Tiyatro olmalı, yahud güzelce bir sinema.
Demek tiyatro severmiş benim sevimli beyim...
O hâlde ben ona tam altı sahne arzedeyim:
Ki her birinde değişsin bütün bütün âhenk;
Zemîni yeknesak olsun, edâsı rengâ-renk!

Zümre: Grup,
topluluk.
Sefâhet: Zevk,
eğlence.
Hayat-ı mu’tâd:
Alışılmış hayat.
İ’tiyâd: Alışkanlık.
Kıyamet:
Balkan Harbi
kastedilmektedir.
Mama: O
zamanın bir
eğlence yeri.
Hamdi, Abdi:
Zamanın meşhur
ortaoyuncuları.
A’lâ: Güzel.
Asabî: Sinirli.
Monoton: Bir
düziye, yeknesak.
Zemîn: Fon.
Edâ: Tarz.
Rengâ-renk: Çok
renkli.
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Kosova’da Murat Hüdavendigâr Türbesi

Ersoy

Balkan bozgununun hafızalarda canlı olduğu bir dönemde yazılan şiirin bir bölümünde,
Balkanlarda yapılan müslüman katliamı gerçekçi bir dille anlatılmaktadır:
-Nedir uzakta nümâyân olan şu ıssız ova?
Ki pek hazin duruyor?
Nümâyân:
			
-Bilmiyor musun? Kosova!
Görünen.
Nasıl bilirdin! Evet, bilmesen de hakkın var;
Nişâne: İz.
Bırakmamış ki, taş üstünde taş, kuduz canavar!
Mefâhir:
Yol uğratıp da bu sahrâdan önce geçmişsen;
Övünülecek şeyler.
Âsâr: Eserler.
Görür müsün, bakalım, bir nişâne geçmişten?
Sâhib-kıran:
Ne olmuş onca mefâhir? Ne olmuş onca diyâr?
Büyük, cengâver
Nasıl da bitmiş o saymakla bitmeyen âsâr!
hükümdar.
O, Yıldırım gibi sâhib-kıranların, ebedî
Ebedi: Sonsuz.
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Sadâ-yı kahrı fezâsında çınlayan vâdî,
Bir inkılâb ile, yâ Rab, nasıl harâb olmuş?
Ki çırpınıp duruyor her taşında bin baykuş!
Murâd-ı Evvel’i koynunda saklayan toprak,
Kimin ayakları altında inliyor; hele bak!
Kimin elinde bıraktık… Kimin emânetini!
O Pâdişâh-ı Şehîd’in huzûr-ı heybetini,
Sonunda çiğneyecek miydi Sırb’ın orduları,
İçip içip gelerek önlerinde bandoları?
Sen ey şehîd-i muazzam ki ruh-ı feyyâzın
Duyar, neler çekiyor yerde kalmış enkâzın;
O ruhtan bize bir nefha olsun indiriver…
Ki başka türlü uyanmaz bu gördüğün ölüler!..
-Nedir şu karşıda birçok karaltılar yürüyor?
-Muzaffer ordu ahâlîyi şimdi öldürüyor.
Nüfus-i müslime çokmuş da gayri müslimeden,
İdâre müşkil olurmuş tevâzün eylemeden.
Demek tevâzün içindir bu müslüman kesmek;
O hâsıl oldu mu artık adam kesilmeyecek!
Tevâzün olmadı besbelli: Her taraf yanıyor;
Odun kıyar gibi binlerce sîne doğranıyor!

Safahat

Sadâ-yı kahr:
Kahreden ses.
İnkılâb: Dönüşme.
Murâd-ı Evvel:
1. Murad,
Hüdavendigâr.
Pâdişâh-ı Şehîd:
Şehid Padişah, 1.
Murad.
Şehîd-i muazzam:
Büyük şehid.
Ruh-ı feyyâz: Feyizli,
verimli ruh.
Enkâz: Yıkıntı,
kalıntı.
Nefha: Esinti.
Ahâlî: Halk.
Nüfus-i müslime:
Müslüman nüfus.
Gayri müslime:
Müslüman
olmayanlar.
Müşkil: Güç.
Tevâzün: Denklik.
Sîne: Göğüs.

…
Mehmed Âkif bu uzun şiirde vaızın dilinden, halkı çalışmaya teşvik etmekte; tevekkül adı
altında miskinliğe boyun eğmeye şiddetle karşı çıkmaktadır. Aydınların batıdan zevk ve
eğlenceyi, dinsizliği değil, ilmi örnek almaları gerektiğini söylemektedir.
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Vaız, Balkan facialarını anlatırkan, vakit ikindiye yaklaşır. İkindi ezanı duyulunca konuşmasını
keser ve dua eder:
İkindi oldu mu yâhû? Nedir bu “salli” sesi?
Evet… İkindi… Gelin bâri bir duâ edelim.
Kabul eder diyelim… Hakka iltica edelim:
Ya Rab, bizi kahretme, helâk eyleme…
				

-Âmin!

Ta ibret olup kalmayalım âleme…
				

-Âmin!

Yetmez mi celâlinle göründüklerin artık?
Kurban olayım, biz bu tecellîden usandık!
Bir fecr-i ümîd etmeli ferdâları te’mîn…
Göster bize, ya Rab, o güzel günleri…
				

-Âmin!

Fardâlara kaldıksa eğer… Nerde o ferdâ?
Hâlâ mı bu İslâm’ı ezen mâtem-i yeldâ?
Hâlâ mı bu afaka çöken perde-i hûnîn?
-Âmin

Müstakbel için sîne-i millette emel yok!
Bir ukde var ancak, o da: “Tevfik-i ezel yok!”
Sensin edecek “var!” diye vicdanları tatmîn.
Çok görme, İlâhî bize bir nefhanı…
				

İltica: Sığınma.
Celâl: Hışım,
kızgınlık. Allah’ın
azamet ve gazab
sıfatı.
Tecellî: Belirme,
görünme.
Fecr-i ümîd: Ümit
fecri.
Ferda: Yarın.
Mâtem-i yeldâ:
Uzun yas.
Perde-i hûnîn:
Kanlı perdeler.
Nâr: Ateş.
Nûr: Aydınlık.

Nârın yetişir… Bekliyoruz nûrunu…
				

Salli: Namaz,
namaza dâvet.

-Âmin!

Müstakbel:
Gelecek.
Sîne-i millet:
Milletin bağrı.
Emel: Ümit.
Ukde: Düğüm.
Tevfik-i ezel: Ezelî,
İlâhî yardım.

Kur’an ayak altında sürünsün mü, İlâhî?

Nefha: Esinti.

Âyâtın üstünde yürünsün mü, İlâhî?

Âyât: Âyetler.

Haç Kâ’be’nin alnında görünsün mü, İlâhî?

Zillet: Alçalma.

Çöksün mü nihâyet yıkılıp koskoca bir din?

Ve’l-hamdu li’llâhi
Rabbi’l-âlemin:
Âlemlerin Rabbi
olan Allah’a
hamd olsun.

Çektirme, İlâhî, bu kadar zilleti…
				
Ve’l-hamdu li’llâhi Rabbi’l-âlemin.

-Âmin!
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5. Kitap:

Hâtıralar
İlk defa 1917’de
yayınlanmıştır. Birinci
Dünya Savaşı sırasında
yaptığı Berlin, Mısır ve
Necid seyahatlerinin
izlenimlerini ihtiva
eden şiirleri bu kitapta
toplanmıştır.

İlk şiir, Kur’an-ı Kerim’in Bakara sûresinin 286. âyetinin
yorumu mahiyetindedir: “Tâkat getiremeyeceğimiz yükü
bize yükleme Allah’ım.”
Ey bunca zamandır bizi te’dib eden Allah;
Ey âlem-i İslâm’ı ezen, inleten Allah!
…
Ecdâdımızın kanları seller gibi akmış…
Maksatları dîninle beraber yaşamakmış.
Evlâdı da kurban olacakmış bu uğurda…
Olsun yine, lâkin bu ışık yoksulu yurda,
Bir nûr-ı nazar yok mu ki baksın bacasından?
Bir yıldız, İlâhî! Bu ne zulmet, bu ne zindan.
…
Balkan’daki yangın daha kül bağlamamışken,
Te’dib:
Bir başka cehennem çıkıversin… Bu ne erken! Terbiye etme,
uslandırma.
Lâkin bu cehennemin onu yıldırdı mı? Asla!
Âlem-i
İ’lâya seğirtip duruyor nâmını hâlâ.
İslâm: İslâm
…
dünyası.
Kar kütlelerinden iniyor öyle yaman ki:
Nûr-ı nazar:
Aydınlık
Bir çağlayan akmakta yarıp taşları sanki.
bakış.
Kızgın günün altında beyâbânı dolaştı;
Zulmet:
Yalçın buzun üstünde sekip dağları aştı.
Karanlık.
Artık gidiyor: Hakk’a varan bir yolu tutmuş,
İ’lâ: Yüceltme.
Allah’a bakan gözleri dünyayı unutmuş.
Beyâbân: Çöl.
…..
1915
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Uyan
Baksana kim boynu bükük ağlayan?
Hakk-i hayâtın senin ey Müslüman!
Kurtar o biçâreyi Allah için.
Artık ölüm uykularından uyan!
Bunca zamandır uyudun, kanmadın;
Çekmediğin kalmadı, uslanmadın.
Çiğnediler yurdunu baştan başa,
Sen yine bir kerre kımıldanmadın.
Ninni değil dinlediğin velvele...
Kükreyerek akmada müstakbele
Bir ebedî sel ki zamandır adı;
Haydi katıl sen de o coşkun sele.
Helâk olma: Yok olma.

Karşı durulmaz cereyan sîneçâk...
Varsa duranlar olur elbet helâk.
Dalgaların anlamadan seyrini,
Göz göre girdâba nedir inhimâk?

Sîneçâk: Sinesi yaralı.
Girdâb: Su veya
hava çevrintisi,
burgaç, anafor.
İnhimâk: Kapılma.
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Dehşet-i mâziyi getir yâdına;
Kimse yetişmez yarın imdâdına.
Merhametin yok diyelim nefsine;
Merhamet etmez misin evlâdına?
“Ben onu dünyaya getirdim...” diye,
Kalkışacaksın demek öldürmeye!
Sevk ediyormuş meğer insanları,
Hakk-ı übüvvet de bu câniliğe!
Doğru mudur ye’s ile olmak tebah?
Yok mu gelip gayrete bir intibah?
Beklediğin subh-ı kıyamet midir?
Gün batıyor sen arıyorsun sabah!
Gözleri mâziye bakan milletin,
Ömrü temâdisi olur nekbetin.
Karşına müstakbeli dikmiş Hudâ,
Görmeye, lâkin daha yok niyyetin!
Ey koca Şark! Ey ebedî meskenet!
Sen de kımıldanmaya bir niyyet et.
Korkuyorum Garb’ın elinden yarın,
Kalmıyacak çekmediğin mel’anet.
Hakk-ı hayatın daha çiğnenmeden,
Kan dökerek almalısın merd isen.
Çünkü bugün ortada hak sahibi,
Bir kişidir: “Hakkımı vermem!” diyen.
1915

Dehşet-i mâzi:
Geçmişin dehşeti.
Yad:
Hatır.
Hakk-ı übüvvet:
Babalık hakkı.
Ye’s: Ümitsizlik.
Tebah: Yıkılma,
mahvolma.
İntibah: Uyanış.
Subh-ı kıyamet:
Kıyamet sabahı.
Temâdi: Devam
etme, sürme.
Nekbet: Talihsizlik,
düşkünlük.
Meskenet:
Miskinlik,
uyuşukluk.
Mel’anet: Kötülük.
Hakk-ı hayat:
Hayat hakkı,
yaşama hakkı.
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Ne irfandır veren ahlâka yükseklik,
Ne vicdandır
Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır;
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
…
Fakat, ahlâkın izmihlâli en müdhiş bir izmihlâl;
Ne millet kurtulur, zira , ne milliyet, ne istiklâl.
Oyuncak sanmayın! Ahlâk-ı millî, rûh-ı millîdir;
Onun iflâsı en korkunç ölümdür: Mevt-i küllîdir.
…
Bu hissizlikle cem’iyyet yaşar derlerse pek yanlış:
Bir ümmet göster, ölmüş mâneviyyâtıyle, sağ kalmış?
1914

İrfan: Bilgi, kültür.
İzmihlâl: Çöküş, alçalış.
Ahlâk-ı millî: Millî
ahlâk.
Rûh-ı millî: Millî ruh.
Mevt-i küllî: Tam ölüm.
Cem’iyyet: Topluluk.
Ümmet: Topluluk.
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Müslümanlık nerde
bizden geçmiş insanlık bile...
“Kim Müslümanların derdini kendine mâl etmezse onlardan değildir”
(Hadîs-i Şerif)
Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile...
Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!
Kaç hakikî Müslüman gördümse: Hep makberdedir;
Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!
İstemem dursun o pâyansız mefâhir bir yana...
Gösterin ecdâda az çok benzeyen bir kan bana!

Makber: Mezar.

İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yâdigâr!

Pâyansız: Sonsuz.

Çok değil ancak! Necip evlâda lâyık tek şiâr.

Mefâhir: Övünülenecek şeyler.

Varsa şayet, söyleyin bir parçacık insâfınız:
Böyle kansız mıydı – Hâşâ – kahraman eslâfınız ?
Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdâsına?
Benzeyip şîrâzesiz bir mushafın eczâsına,
Hiç görülmüş müydü olsun kayd-ı vahdet târumâr?
Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar?
Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi?
Böyle adet miydi, bî-pervâ, yemek insan leşi?
Irzımızdır çiğnenen, evlâdımızdır doğranan!
Hey sıkılmaz! Ağlamazsan, bâri gülmekten utan!...
“His” denen devletliden olsaydı halkın behresi:

Şiar: Eser.
Eslaf: Öncekiler.
Şîrâzesiz: İpi, bağlantısı
kopmuş.
Mushaf: Kitap.
Eczâ: Parçalar.
Kayd-ı vahdet: Birlik
bağı.
Târumâr: Darmadağınık,
perişan.
Rahnedar: Zarara
uğrama.
Bî-pervâ: Pervasız.
Behre: Nasip.
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Pâyitahtından bugün taşmazdı sarhoş nâ’rası!
Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi,
Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi.
Lâkin aşk olsun ki, aldırmaz da otlarmış eşek,
Sanki tavşanmış gelen, yahut kılıksız köstebek!
Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı...
Hasmı, derken, çullanmışlar yutmadan son lokmayı!..
Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin üslûba sok:
Hâlimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok.
Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız!
Bir bakın: Hâlâ mı hâlâ ihtiras ardındayız!
Saygısızlık elverir... Bir parça olsun arlanın:
Vakit çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın!
Davranın haykırmadan nâkûs-ı izmihlâliniz...
Öyle bir buhrâna sapmıştır ki, zirâ haliniz:
Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mâteme!
Davranın, zîra gülünç olduk bütün bir âleme,
Bekleşirken gökte yüz binlerce ervâh, intikam;
Yerde kalmış, naşa benzer kavm için durmak haram!
Kahraman ecdâdımızdan sizde bir kan yok mudur?
Yoksa: İstikbâlinizden korkulur, pek korkulur!
1913

İhtiras: Aşırı hırs.
Arlanma: Utanma.
Nâkûs-ı izmihlâl: Çöküş çanları.
Buhrân: Bunalım.
Mâtem: Yas.
Ervâh: Ruhlar.
Kavm: Topluluk.
İstikbâl: Gelecek.
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Berlin Hatıraları’ndan
				
-Korkma!
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!
Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun?
Meğer ki harbe giren son nefer şehîd olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;
Harîm-i nâmûs:
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;
Nâmus ocağı.
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,
Nefer: Asker, er.
Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar;
Âfâk: Ufuklar.
Değil mi cephemizin sînesinde îman bir;
Sarsar: Kasırga.
Sîne: Göğüs.
Sevinme bir, acı bir, gaaye aynı, vicdan bir;
Huda: Allah.
Değil mi sînede birdir vuran yürek...Yılmaz!
Cünûn-i beşer:
Cihan yıkılsa, emîn ol, bu cebhe sarsılmaz!
İnsan çılgınlığı.
Nasıl ki yarmadan âfâkı pâre pâre düşer,
Nur-i hakikat:
Hudayı boğmak için saldıran cünûn-i beşer, Hakikat aydınlığı.
Nasıl ki nur-i hakikatle çarpışan evham;
Evham: Kuruntu.
Şerare-i gayret:
Olur şerare-i gayretle âkıbet güm-nam,
Gayret
kıvılcımı.
Şu karşımızdaki mahşer de öyle haşrolacak.
Âkıbet: Son.
Yakında kurtulacaktır bu cephe...				
						 Güm-nam:
Unutulmuş.
-Kurtulacak?....
Haşrolmak:
Demek yıkılmayacak kıble-gâh-ı â’mâlim?..
Toplanmak.
Demek ki ölmüyoruz...
Kıble-gâh-ı â’mâli:
		
Haydi arkadaş gidelim! Ümitlerin kıblesi.
Berlin 1915
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Necid Çöllerinden
Medine’ye
Nâr-ı beyzâ mı nedir, öğle zamânında güneş?
Tepesinden dökülüyor beynine âfâkın ateş!
Yıldırım yağmuru şeklinde inen huzmesine,
Siper olmuş yanıyor çöldeki çıplak sîne.
San’atın sırrını Ressâm-ı Ezel’den okuyan;
Rûh-ı ma’sûmu bütün hilkati kendinde duyan;
Şimdi yerlerde şafak, şimdi bulutlarda bahar,
Şimdi tufan-ı ziya, şimdi köpük, şimdi buhar
Şimdi, mahmûr-i tefekkür, uzanan enginler,
Şimdi yalçın kayalar, şimdi oyulmuş inler,
Şimdi dalgın dereler, şimdi zılâl ummânı,
Şimdi bir vâha çizen; şimdi bütün elvânı,
Toplayıp mavi elekten geçirirken, üryan
Kumlar üstüne bin türlü bedâyi dokuyan
O güzel sîne, o çöl, şimdi ne korkunç oluyor:
Bir cehennem ki uzanmış, dili çıkmış, soluyor!
Ne zemîninde sezersin, ne fezâsında hayat;
Ah bir hayat belirtisi olsa da görsem… Heyhat!
Benzi külden de uçuk… Nerde o masmavi semâ?
Yine bîçarenin üstünde o müzmin humma!

Nâr-ı beyzâ: Akkor.
Âfâk: Ufuklar.
Huzme: Işık demeti.
Ressâm-ı Ezel: Ezel
ressamı, tabiat.
Rûh-ı ma’sûm:
Masum ruh.
Hilkat: Yaratılış.
Tufan-ı ziya: Işık
tufanı.
Mahmûr-i tefekkür:
Düşünce dalgını.
Zılâl: Gölgeler.
Ummân: Okyanus.
Vâha: Çölde sulak ve
yeşillik yer.
Elvân: Renkler.
Üryan: Çıplak.
Bedâyi: Güzellikler.
Humma: Ateşli
hastalık, sıtma.

GENC

Safahat

108

…..
…..
“Menâha’dan geçiyorduk, ikindi olmuştu.
Çıkınca karşıma Cânân’ımın yeşil yurdu,
Gözüm karardı, atıldım harîm-i câzibine;
Yarıp cemaati, düştüm direklerin dibine.
Sonunda bir yere, lâkin, gömünce varlığımı,
Ridâ-yı haşyete hisseyledim sarıldığımı.
Yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan
İçimde dondu da bir ra’şe koptu rûhumdan;
Ki hilkatimdeki her zerre ayrı ürperdi!
Önümde sîneye çekmiş huşû’u titrerdi
…
Henüz duâ ediyordum ki, “Yâ Resulallâh!”
Nidâsı kükreyerek, bir kanadlı tayf-i siyah,
Basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere,
Süzüldü uçtaki “Bâbü’s-Selâm önünde yere.
Mehîb sayhası hâlâ fezâda çınlardı,
Ki yükselip yeniden yardı geçti eb’âdı.
Düşünce Ravza-i Peygamber’in ayaklarına;
Sarıldı güğsüne çarpan demir kuşaklarına;
Dikildi cebhe-i Dîdâr önünde, müstağrak,
Diyordu inleyerek:
		

-Ya Nebî şu hâlime bak!

Nasıl ki bağrı yanar, gün kızınca, sahrânın;
Benim de rûhumu yaktıkça yaktı hicrânın!
Harîm-i pâkine can atmak istedim durdum;
Gerildi karşıma yıllarca âilem, yurdum.
“Tahammül et!” dediler… Hangi bir zamana kadar?
Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var!

Menâha: Medine’de
kervanların
konakladığı
meydan.
Harîm-i câzib: Çekici
kucak.
Ridâ-yı haşyet:
Ürpertici örtü.
Ra’şe: Titreme.
Hilkat: Yaratılış.
Huşû: Allah’a karşı
korku ve sevgi ile
boyun eğme hissi.
Nidâ: Seslenme.
Tayf-i siyah: Siyah
hayalet.
Bâbü’s-Selâm:
Hz. Paygamber
mescidinin ana
kapısı.
Sayha: Çığlık.
Mehîb: Korku verici.
Eb’âd: Uzaklıklar.
Ravza-i Peygamber:
Peygamber bahçesi
(kabri).
Cebhe: Ön.
Dîdâr: Yüz, Hz.
Peygamberin kabri.
Müstağrak:
Kendinden geçmiş.
Nebî: Peygamber.
Sahrâ: Çöl.
Hicrân: Ayrılık acısı.
Harîm-i pâk: Temiz
ocak.
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Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak;
Önümde durmadı artık, ne hânümân, ne ocak…
Yıkıldı hepsi… Ben aştım diyar-ı Sûdân’ı,
Üç ay “Tihâme!” deyip çiğnedim beyâbânı.
Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrâda;
Yetişmeseydin eğer, yâ Muhammed, imdâda:
Eserdi kumda yüzlerce serin serin nefesin;
Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin!
İradem olduğu gündür senin iradene râm,
Bir an için bana yollarda durmak oldu haram.
Bütün heyâkil-i hilkatle hasbihâl ettim;
Leyâle derdimi döktüm, cibâli söylettim!
Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü…
Nücûma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?
Azâb-ı hecrine katlandım elli üç senedir…
Sonunda alanıma çarpan bu zâlim örtü nedir?
Beş altı sîneyi hicran içinde inleterek,
Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek?
Demir nikâbını kaldır mezâr-ı pâkinden;
Bu hasta ruhumu artık ayırma hâkinden!
Nedir o meş’âle? Nûrun mu? Ya Resûlallâh!
…………

Sükûn içinde bir an geçti, sonra bir kısa “ah!”
Ne gördüm, oh! Serilmiş zemîne Sûdanlı…
Başında, ağlıyarak bir zavallı Seylânlı,
Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini…
Bitince hârice nakliyle gasli, tekfini,
“Bakî”a gitti şehîdin vücud-ı fânîsi;
“Harem”de kaldı, fakat, rûh-ı câvidânîsi.
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Hânümân: Ev.
Diyar-ı Sûdân: Sudan
ülkesi.
Tihâme: Mekke.
Beyâbân: Çöl.
Ram (olmak): Boyun
eğmek.
Heyâkil-i hilkat: Yaratılış
heykelleri, eserleri.
Leyâl: Geceler.
Cibâl: Dağlar.
Nücûm: Yıldızlar.
Azâb-ı hecr: Ayrılık
azabı.
Nikâb: Örtü.
Mezâr-ı pâk: Temiz
mezar.
Hâk: Toprak.
Sükûn: Sessizlik.
Zemîn: Yer.
Gasl: Ölünün yıkanması.
Tekfin: Kefenlenme.
Bakî: Medine’de
mezarlık.
Vücud-ı fânî: Ölümlü
vücud.
Harem: Hz.
Muhammed’in mescidi.
Rûh-ı câvidânî: Ölümsüz
ruh.
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Seçme beyitler
Gökten inmez bir de hiçbir şey… Bütün yerden taşar;
Kendi ahlâkıyle bir millet ölür, yahud yaşar.
Şehâmet dîni, gayret dîni ancak müslümanlıktır
Hakîki müslümanlık en büyük kahramanlıktır.
O îmandan velev pek az nasib olsaydı millette,
Şu üç yüz elli milyon halkı görmezdin bu zillette!
Demek: İslâm’ın ancak nâmı kalmış müslümanlarda;
Bu yüzdenmiş, demek, hüsran-ı millî son zamanlarda.

Şehâmet: Akıl ve zekâ ile
birlikte olan cesaret.
Hüsran-ı millî: Millî kayıp.
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6. Kitap:

Âsım
Mehmed Âkif’in ustalık döneminin olgun eseri
uzun şiir. Aruz vezninde Türkçenin zirvesi. Kitap
halinde ilk baskısı 1924’tedir.
Şiirde, ülkeyi kurtaracak, ileriye götürecek gençlik
timsali olarak, bilgili, ahlâklı ve erdemli bir genç
olan Âsım ve nesli konu edilmektedir.
“Âsım”ın bazı bölümleri Mehmed Âkif’in en çok
okunan, ezberlenen şiir parçalarıdır. Bunlardan
“Çanakkale Şehidlerine” diye bilinen kısımla
“Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem” veya
“İriticaın şu sizin lehçede mânası bu mu?” parçası
bilhassa yaygındır.

Kitabın başında, eserin bir karşılıklı konuşmadan oluştuğu,
1. Dünya Savaşı içinde ve Fatih yangınından önce,
Hocazâde’nin Sarıgüzel’deki evinde geçtiği belirtilmektedir.
Konuşmanın kişileri şunlardır:
Hocazâde: Rahmetli Hoca Tahir Efendi’nin oğlu (Mehmed
Âkif);
Köse İmam: Rahmetli Hoca Tahir Efendi’nin talebesi (Ali Şevki
Hoca),
Âsım: Köse İmam’ın oğlu.
Emin: Hocazâde’nin oğlu.

GENC

112

-Vay hocam! Vay gözümün nûru efendim, buyurun!
Hangi rüzgârdır atan sizleri?.. Lütfen oturun.
Mütehassirdik efendim, ne inâyet! Ne kerem!
Öpmedik affediniz…
		
-Çok yaşa… Lâkin… Veremem.
Bütün İstanbul’un ağzında gezen elleriniz,
Bize nâz etmese olmaz mı efendim? Veriniz.
-Döktüğün dillere bittim, seni çok sözlü seni!
Ayda, âlemde bir olsun aramazsın Köse’ni.
Bu herif öldü mü, sağ kaldı mı, derler de ayol,
Baba dostuysam eğer kalkıp ararlar bir yol.
Yoksa yaşlanmıya görsün, adamın hâli yaman…
Ne fenâ günlere kaldık, aman Allah’ım aman!
“Nesl-i hâzır” denilen şey pek acâib bir şey:
Hoca rahmetliye bak, oğluna bak, hey gidi hey!..
-Amma tekdîr ediyorsun, canım ilkin adamı…
Bir selâm ver bakalım, böyle selamsızdan mı?
-Selâmun aleyküm.
			
-Aleyküm selâm…
Barıştık, yüzün gülsün artık, imam.
-Hele dur, öfkemi tekmilliyeyim…
			
-Tekmille!

Safahat

Mütehassir: Hasret çeken,
özlemli.
İnâyet: İyilik, lütuf.
Kerem: Asalet, cömertlik.
Ayda, âlemde bir: Çok seyrek
olarak, nâdiren.
Nesl-i hâzır: Şimdiki nesil.
Acâib: Tuhaf, garip.
Tekdîr: Azarlama.
Tekmillemek: Tamamlamak.
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Zaten eksik bir o kalmıştı: Hudâyî sille…
-Sanki dövsem ne yaparsın? Hocayız biz, döveriz…
Gül biter aşk ile vurduk mu…
			

-İnandım, câiz.

-Pek cılız çıktı bu “câiz” demek imânın yok?
-Dayak “âmentü”ye girdiyse, benim karnım tok.
Gül değil, kıl bile bitmez sopa altında!
			

-Hele!

-Öyle olsaydı, şu karşındaki yalçın kelle,
Fark olunmazdı Kızanlık’taki güllüklerden!
Bu dayak faslı da aç karnına bilmem nerden?
Dur ki çay demleyelim, nargile gelsin, kerem et.
–Söyle gelsin, hadi zahmetse de…
			

-Hâşâ rahmet.

…..
Kimin oğluydu baban? Kimdi unuttun mu deden?
İpek’in köylüsü, ümmî, yarı vahşî bir adam...
-Bâri yamyam de! Ne mâni ki, evet, ak yamyam!
-Dinle oğlum...
-Ne nezâhet bu Hocam? Hayrânım!
-Lâfı ağzımda bıraktın be kuzum, dur be canım...
-Cümle bitseydi, emînim ki, dedem gitmişti...
Dar yetiştim!
-Ne o, sırtlan da mı olduk şimdi?
-Neyse bahsinde devam et bakalım..
			

-İşte baban,

Bir şey öğrenmedi elbette o ümmî babadan.
Ne kazanmışsa, bütün, kendi kazanmış, kendi.
Zât-ı devletleri, lâkin azıcık çöplendi.
Sen dua et babadan topladığın mirâsa,
Hep onun himmetidir üç satır ilmin varsa.

Hudâyî sille: Sert ve
kontrolsüz tokat.
Câiz: Uygun.
Âmentü: İman
esasları.
Kızanlık: Şimdi
Bulgaristan sınırları
içinde kalan ve
gülleriyle meşhur
olan kasaba.
Güllük: Gül bahçesi.
Kerem et: Lütfet.
İpek: Şimdi Kosova
sınırları içinde
bulunan kasaba.
Ümmî: Okur
yazarlığı olmayan,
câhil.
Mâni: Engel.
Nezâhet: Nezihlik,
temizlik.
Zât-ı devletleri:
Yüksek şahsiyetleri.
Çöplenmek:
Faydalanmak,
menfaatlenmek.
Himmet: İyilik,
yardım.
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-Üç satır hem de, İlâhî, ne tükenmez irfan!
-Hadi üç yüz satır olsun mütehammilse kafan!
Hoca’nın kâ’bına yükselmen için dağlar var.
-Tırmanırsam?
-Hadi tırman, bakalım, işte duvar.
-Göreceksin.
-Bu bacaklarla mı?
			

-Hay hay!

				

-Belli!

Yaşınız kaçtı Paşam, elli mi?
			

-Yoktur elli.

-Aştınız kırkı ya?
		

-Kırk altıyı bulduk.

				

-A’lâ...

Yüzü bulsan, yine “hâlâ mı bu mektûb, hâlâ!”
Arzı olmasa hayatın ne çıkar tûlünden?
Hani kırk altı yılın eldeki mahsûlünden?
Hangi bir fende teâlî edebildin, evlât?
Hangi san’atte rüsûhun göze çarpar? Anlat!
Ulemadan mı sayıldın? Fukahadan mı?

İrfan: Bilgi, kültür.
Mütehammil:
Dayanıklı.

				

-Hayır. Kâ’b: Topuk kemiği.
A'lâ: Çok iyi.
-Ya siyâsî mi nesin? Kendine bir meslek ayır.
-Şairim.
-Olmaz olaydın: O ne yüzler karası!
Bence dünyâdaki işsizlerin en maskarası.
-Af edersin onu!

Arz: Genişlik, en.
Tûl: Yükseklik.

-İmkânı yok etmem, ne demek!
Şi’re meslek diye, oğlum, verilir miydi emek?
Âh, vaktiyle gelip bir danışsaydın Köse’ne,
Senin olmuştu bugün belki o kırk altı sene.
-Amma hırpaladın şi’ri...
		

Hâlâ mı bu mektûb,
hâlâ: Değişen bir
şey yok, fark etmez.

-Evet hırpaladım:

Mahsûl: Ürün.
Teâlî: Yükselme.
Rüsûh: Geniş,
sağlam bilgi.
Ulema: Âlimler.
Fukaha: Fakihler,
İslâm hukukçuları.
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Çünkü merkep değilim, ben de mürekkep yaladım,
Ben de târîh okudum; âlemi az çok bilirim.
“Şuarâ” dendi mi, birden oynar sinirim.

Şuarâ: Şairler.

İyi gün dostu herifler, o ne yardakçı gürûh,

Gürûh: Kalabalık,
topluluk.

O ne müstekreh adamlar! Hani bakmak mekrûh.

Müstekreh: İğrenç.

Dalkavukluktaki idmanları sermâyeleri...

Mekrûh: Tiksindirici.
Haram edilmemekle
birlikte, ancak zarurî
hâllerde câiz olan şey.

Onlar azdırdı, evet, başlıca pespâyeleri
Bu sıkılmazları “medh et!” diye, mangır sunarak,
Ne erâzil adam olmuş, oku târîhi de bak!

İdman: Sürekli yapılarak
kazanılan meleke.

Edebiyyata edebsizliği onlar soktu,
Yoksa, din perdesi altında bu isyan yoktu.

Sermâye: Varlık.

...
Beni söyletme, neler var daha!			
			
-Tekmilleyiver...
Sâde pek sövme ki, Peygamberimiz şi’ri sever.
-Vakıa “inne mine’-şi’ri...” büyük ni’met;
Dikkat etsen: Yine sevdikleri, lâkin, hikmet.
Ben ki Attar ile Sa’dî’yi okur, hem severim;
Başka vâdîleri tutmuşlara ancak söverim.
Hem senin şi’re müdâfi çıkışın mânasız:
Sana şair diyen oğlum, seni gördüm yalnız:
Kimi mevlidci diyor...
		

-Ah olabilsem, nerde!

Yetişilmez ki: Süleyman Dede yükseklerde.
-Kimi bid’atçi diyor...Duyduğum en çok bunlar.
-Daha var mıydı, İmam?
		

-Var ya, unuttum: Baytar.

Keşke baytarlık edeydim..
		

-Yine et mümkünse.

-Yapamam.
		

-Belki yapardın be...

			

-Unuttum be Köse!

Merkep: Eşek.

Mürekkep yalamak: Okur
yazar olmak.

Pespâye: Alçak, soysuz.
Mangır: Para.
Medh et: Öv.
Erâzil: Çok rezil.
Tekmillemek:
Tamamlamak.
Vakıa: Gerçi.
İnne mine’-şi’ri...: Öyle şiir
vardır ki (hikmettir). Hz.
Peygamberin sözü.
Hikmet: Ahlakî veciz söz.

Attar: 12. yüzyılda
yaşamış meşhur İran şairi.
Sa’dî: Bostan ve Gülistan
isimli meşhur eserin
sahibi 13. yüzyıl İran şairi.
Vâdî: Yol, tarz.
Müdâfi çıkmak:
Savunmak.
Süleyman Dede: Mevlid
şairi Süleyman Çelebi.
Bid’atçi: Asıldan sapmış,
yenilikçi.
Baytar: Hayvan hekimi,
veteriner.
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-Keşke zihninde kalaymış, ne kadar lâzımmış;
Beni dinler misin evlâd? Yine kaabilse çalış:
Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar,
Bize insan hekiminden daha lâzım baytar.
...
-Hani çay gelmedi yâhu?
			

-Ay, unuttuk, gerçek.

-Gitme seslen yalınız, nerde Emin, yok mu?
			

-Emin!

Nerdesin? Baksana, çay demleyeceklerdi demin...
-Demlemişler baba.
		

-Sen gelsene, oğlum, buraya...

El öperlerdi unuttun mu?
			

-Hayır.

				

-Oldu mu ya?

-Demin öptüm, baba...
		

-Öptün mü, git öyleyse hadi.

Hele yâ Rabbi şükür, çay da nihayet geldi.
Şeker istersen eğer bulduralım?
				

-Dört yüz mü?

-Aldığım yok, yaşasın İzmir’in a’lâ üzümü;
Hem ucuz, hem daha lezzetli.
				

Çekirdeksiz de.

-Buyurun.
-Başla canım, var mı merâsim bizde?
Hocam, evvelce üzüm çiğnenecek, üstüne çay...
İçelim aşkına rindân-ı Hudâ’nın!
				

-Hay hay!

Kaabilse: Mümkünse.
Tecrübe: Deneme.
Rindân-ı Hudâ: Hak
erenleri.

MehmedÂkif

Ersoy

117

Hoca keşfet bakayım, şimdi bu harbin sonunu?
-Onu Allah bilir amma, acaba var mı sonu?
-N edemek! Nâmütenahi mi bu? Elbette biter;
Tarafeynin biri ancak deyiversin ki: Yeter!
-Aklım ermezse de evlâd, bu işin bitmesine,
İki şeyden biri lâzım...
		
-O nedir?
			
-Dinlesene:
İngiliz yok mu, o hain, ya doyup patlamalı;
Yahud aç kalmalıdır... Yoksa bizim fal kapalı.
Açma sen şimdi o yaprakları, oğlum, beni sor:
Başımın derdi büyük, çâresi yok... Olsa da zor.
-Çâresiz derd olmaz, söyle hocam, dinliyorum?
-Bir değil...
-Tut ki bin olmuş, ne demek, mecburum.
Sana hizmet, babamın ruhuna rahmettir, ayol.
-Hocazadem, bilirim hepsini, berhurdar ol.
Oğlanın hâlini evvelce mi açsam? Lâkin,
Komşunun derdi dururken bunu açmak çirkin.
-Oğlanın hâli nedir.. Söyle? Merak etmedeyim...
-Hele dursun da o, ilkin şunu bir nakledeyim.

Tarafeyn: İki taraf.

............

Berhurdar: Mutlu.

Nâmütenahi:
Sonsuz.
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Abdülhamid döneminde köyler
Köse İmam, 1. Dünya Harbi sırasında halkın durumunu anlatırken,
sıtmadan boynu bükülmüş ve küskün duran çocukları, sağlıksız
pehlivanları, neş’esiz köy düğünlerini tasvir eder. Halbuki, otuz kırk
sene evvel, yani 1880’lerde köyler ve kır kesimi bambaşkadır:
Neydi yâ Rabbi, otuz-kırk sene evvel burası?
Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep tarla;
Koca mer’a dolu baştan başa sağmallarla.
İğne atsan yere düşmez: O ekin bir tûfan,
Atlı girsen gömülür buğdayın altında kafan.
Köylünün kırları tutmuş yayılırken davarı,
Sökemezsin, sarar âfâkını yün dalgaları!
Dolaşır sal gibi göllerde hesapsız manda,
Fil sanırsın, hani, bir çıksa da görsen karada..
Geniş alnıyle yarar otları binlerce öküz,
Besiden, herbirinin sırtı, bakarsın dümdüz...
Şimdi ise, köylünün sade maddî durumu kötüleşmemiştir, sağlığı
bozulmuş, ahlâkı çökmüştür:
Köylünün bir şeyi yok, sıhhati, ahlâkı bitik;
Bak o sırtındaki mintan bile tiftik tiftik.
Bir kemik, bir deridir ölmedi kaldıysa diri;
Nerde evvelki refâhın acaba onda biri?
Dam çökük, arsa rehin, bahçeyi icra ister;
Bir kalem borca bedel fâizi defter defter!
Hiç bakım görmediğinden mi nedendir, toprak,
Verilen tohmu da inkar edecek, öyle çorak,
Bire dört aldığı yıl köylü, emin ol, kudurur,
Har vurur, bitmeyecekmiş gibi, harman savurur.
Uğramaz, gün kavuşur çiftine, yâhud evine,
Sabah iskambil atar kahvede, akşam domine.

Mer’a: Otlak.
Âfâk: Ufuklar.
Sağmal:
Sağılabilir
durumda inek.
Tüfan: Aşırı ölçüde.
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Ağlasın milletin evlâdı da
bangır bangır
(İrticanın Şu Sizin Lehçede Mânası Bu mu?)

Ağlasın milletin evlâdı da bangır bangır,
Durma hürriyeti aldık diye, sen türkü çağır!
Zulmü alkışlayamam, zâlimi aslâ sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem…
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım…
-Boğamazsın ki!
		
-Hiç olmazsa yanımdan koğarım!
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
Bana tasmalık etmiş değil altın lâle
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.
Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu…
İrticaın şu sizin lehçede mânası bu mu?
-Yok canım!
-Yok deme!
		
-İfrât ediyorsun Köse…
				
-Ya?
İşte ben mürteci’im, gelsin işitsin dünyâ!
Hem de baş; mürteci’im, patlasanız, çatlasanız!
Hadi kanununuz assın beni, yahud yasanız!

Lâle: Esirlere
takılan zincir,
pranga.
İrtica: Gericilik.
İfrât: Aşırılık.
Mürteci: Gerici.
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Âsım’ın nesli
-Şimdi oğlum, kızacaksın ya, fakat boş ne desen;
Bu rezalet beni me’yûs ediyor âtîden.
Hâle baktıkça adam kahroluyor elde değil;
Bizi kim kurtaracak, var mı ki bir başka nesil?
-Âsım’ın nesli, Hocam,
		
-Nerde!
			
-Hayır, haksızsın!
Galiba oğlana pek fazla bugünler hırsın?
-Âsımın nesli… diyorsun. Ne uzun boylu hayâl!
-Âsım’ın nesline münkâd olacak istikbâl.
Sana vicdanımı açtım, okudum dinlesene;
Söyleten başkasıdır, bakma, Hocam, söyleyene.
-Ne kehânet bu?
-Bilirsin ki değil mu’tadım.
-Güzel amma, ne fazîletleri var evlâdım?
-Ne fazîlet mi? Çocuklar koşuyor, aç çıplak,
Cebheden cebheye arslan gibi hiç durmıyarak.
Yine vardır bir ölüm korkusu arslanda bile;
Yüzgöz olmuş bu çocuklar ölümün şahsıyle!
Cebhenin her biri bir kıt’ada, etrâfı deniz;
Kara dersen daha dehşetli: Ne yol var, ne de iz.
Harekâtın görüyorsun ya, Hocam, en kolayı,
Yalın ayak Kafkas’ı tutmak, baş açık Sînâ’yı!
Yapılır zannediyorsan, bakalım, sen de soyun…
Kıt’a kapmak, köşe kapmak değil artık bu oyun.

Me’yûs etmek:
Üzmek,
ümitsizleştirmek.
Âtî: Gelecek.
Hâl: Bugün,
şimdiki zaman.
Münkâd olmak:
Boyun eğmek.
İstikbâl: Gelecek.
Mu’tad: İtiyad,
alışkanlık.
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Şu Boğaz Harbi nedir?
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
- Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,
Ne hayâsızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde - gösterdiği vahşetle “Bu: bir Avrupalı”
Dedirir - yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşında;
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengârenk.
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani tâûna da züldür bu rezil istîlâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asil,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyla sefil,
Kustu Mehmed’ciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.

Kesif: Kalabalık, yoğun.
Tahasşüd: Yığılma.
Mahbes: Hapishane.
Akvâm-ı beşer: İnsan ırkları.
Tâun: Veba.
Mahlûk-u asil: Asil yaratık.
Esrar: Sırlar.
Hayasızca: Utanmazcasına.
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Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahpe, hakîkat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müthiş ki: Eder her bir mülkü harâb.
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı:
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam;
Atılan her lâğımın yaktığı: yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!..
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat imân?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te’sis-i ilâhî o metîn istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkîf edemez sun’-ı beşer;
Bu göğüslerse Hüdâ’nın ebedî serhaddi;
“O benim sun’-ı bedîim, onu çiğnetme!” dedi.
Âsım’ın nesli... Diyordum ya... Nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Mel'un: Lanetli.
Müvekkel: Vekil edilen.
Esbâb: Sebebler.
Saika: Yıldırım.
Afak: Ufuklar.
A'mâk: Derinlikler.
Lağam: Patlayıcı çukuru.
Enkaz-ı beşer: İnsan enkazı, iskelet parçaları.
Tabya: Tahkimli askerî tesis.
Ram etmek: Boyun eğdirmek.
Te'sis-i İlahî: İlahi yapı.
İstihkâm: Set, kale.
Mevki-i müstahkem: Tahkim edilmiş yer.
Sun-ı beşer: İnsan yapısı.
Serhad: Sınır.
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Çanakkale şehidlerine
Şühedâ gövdesi, baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne Güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!..
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni târîhe!” desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb.
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
“Bu, taşındır” diyerek Kâbe’yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmiyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmiyle,
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebrîz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana...
Yine birşey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini;
Şarkın en sevgili sultânı Selâhâddîn’i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayrân...
Sen ki, İslâmı kuşatmış, boğuyorken husran;
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;
Sen ki a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehîd oğlu, şehîd isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.
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Şühedâ: Şehidler.
Rükû: Eğilme, namaz sırasında
eğilme.
Ecdâd: Atalar.
Tevhîd: Allahın birliği. İslâmın
temel ilkesi.
Bedr: Hz. Peygamber’in
müşriklerle ilk savaşı.
Makber: Mezar.
Herc ü merc: Karmakarışık.
Edvâr: Devirler.
Ebediyyet: Sonsuzluk.
İstiâb: İçine alma.
Ridâ: Örtü.
Lâhd: Tabut şeklinde yapılmış
sanduka, mezar.
Ecrâm: Gök cisimleri.
Ebr-i nîsân: Nisan bulutu.
Süreyyâ: Yedi yıldızlık yıldız
kümesi, Ülker.
Türbedâr: Türbe bekçisi.
Fecr: Güneşin doğması.
Lebrîz: Taşacak kadar dolma.
Mağrib: Batı, batı kızıllığı.
Ehl-i salîb: Haçlılar.
Savlet: Saldırış, hamle.
Selâhâddîn: Selahaddin Eyyubî.
Kudus’ü haçlılardan kurtaran
İslâm karamanı.
Kılıç Arslan: 2. Kılıç Arslan,
Haçlılara karşı Anadolu’yu
savunan Selçuklu hükümdarı.
İclâl: Büyüklük, ululuk.
Husran: Yokluk acısı.
Ecrâm: Cisimler.
A’sâr: Asırlar, yüzyıllar.
Cihât: Yönler.
Makber: Mezar.
Âgûş: Kucak.
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Âsım İstanbul’da
Bırak Allah’ı seversen, yine berbâd oldum!
O yanık defteri artık kapa, zîrâ doldum...
Tıkanıp durmadayım, baksana, nevbet nevbet...
Zaten a’sâbıma hâkim değilim, merhamet et.
-Bakayım şimdi, senin neydi ayol müşkil derdin,
Ki sabahtan beridir söylemedin, söylemedin?
-Âsımın hâli fena: Pek mütehevvir , ama pek!
Ne nasihatten alır şey, ne azar dinleyecek.
Âkif, Köse İmam’ı sakinleştirmeye çalışır, oğlan çocuğudur,
işi azıtmış olabilir, der. Köse imam, Âsım’ın gidişinin hoş
olmadağını, Ramazan vak’asını anlatarak ortaya koymaya
çalışır.
-Üsküdar’dan geliyorduk, ikimiz: Âsım, ben.
Saat onbir sularındaydı…Vapur beklerken,
Yolcular Bafra’yı tellendirivermez mi sana?
Kaçıver, belli ki çıngar çıkacak, durmasana!
Hayır oğlum, nasıl olduysa, apıştım, kaldım.
Çocuğun tavrı değişmişti. Dedim: “bak, Âsım,
Dalaşırsan bu heriflere üzersin babanı.”
İçlerinden biri, hem şüphesiz, en kaltabanı,
Nevbet: Nöbet.
Üç nefes püfleyerek burnuma: “Sen söyle, hoca!
A’sâb: Sinir.
Niye bağlanmalı hayvan gibi hâlâ oruca?”
Mütehevvir: Öfkeli.
Deyivermez mi, tabiî senin oğlan tokadı,
Nasihat: Öğüt.
Azar: Paylama.
Herifin yırtılacak ağzına kalkıp yamadı.
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Adam yere düşer. Dört beş arkadaşı Âsım’a saldırır; önce yere
yıkarlar ama, sonunda Âsım hepsini dağıtır! Askerler adamları alıp
gitmese halleri daha kötü olacaktır…
Köse İmam, oğlunun efeliklerinden yakınır. Âkif, burada
uzunca Âsım’ı över. Hem fiziği, hem aklı ve bilgisi
yerindedir. Maneviyatı kuvvetlidir; bencil değildir,
merhametlidir. Böyle evladı Allah herkese nasib
etmez. Bu övgülere rağmen Köse İmam
derdine çare bulunmasını istemektedir,
çünkü her gün ramazan vak’ası gibi vak’alar
cereyan etmektedir.
Cephede ulvî gayeler uğruna savaşmış, gazi
olarak dönmüş olan Âsım, cephe gerisinde olup
bitenlere isyan eder. Bir tarafta şiddetli açlık,
yokluk, sefalet vardır; diğer tarafta rezalet, vurgun,
soygun almış yürümüştür. Gördükleri karşısında
ruhu sarsılmakta, beyni yıkılmakta ve kalbi harab
olmaktadır. İnsanların yardımına koşmak,
yanlışları kendi eliye düzeltmek için gayret
etmektedir. -Akşam mahkeme etmekte,
gündüz infaz etmektedir!- Meyhane basar,
kumarcıları tehdit eder, eğlenenleri döver,
sarhoşları kovalar. Âsım kendini şöyle savunur:
Herkes aç beklerken, bazıları perdeleri
kaldırıp alenen içki içerler. Dünya açken
sefih olanlar Âsım’ın tepesini attırır. Onlara
yoluyla söyler, fakat “def ol!” diye kovarlar. Bunun üzerine hepsini
kollarından tuttuğu gibi defeder.
-Ama sen pek uzun ettin, Hocam, artık sadede!
Bahsimiz nerde, senin söylediğin şey nerede?
Saded: Asıl konu.
-İşte, oğlum, çocuğun rûhunu sarsan esbâb;
Esbâb: Sebepler.
Muttasıl kıvranıyor, kalbi yıkık, beyni harâb.
Muttasıl: Sürekli.
Hangi bîçârenin âlâmını etsin ta’dîl;
Âlâm: Acılar.
Kimin imdâdına koşsun? O kadar çok ki sefîl!…
Ta’dîl: Düzeltme,
Hangi mâtemli evin derdine çıksın ortak?
denkleştirme.
Bir yığın kül kesilen, baksana, binlerle ocak!
Sefîl: Yoksul.
Hangi yardım dilenen âcizi tutup kaldırsın?
Âciz: Güçsüz.
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Hangi mel’un çetenin boynunu ilkin kırsın?
Bizim ev mahkeme; hâkim, bereket versin, acar;
Geceden hükmü verir, gündüzden icrâya koşar!
-Neme lâzım, herifin pek amelî şey bileği!
-Ama hiç sorma bizim çektiğimiz gâileyi:
Akşam olmaz mı, kızın benzi uçuktur mutlak…
Ağabeyim gelmedi hâlâ… diye korkak korkak,
Dikilir karşıma… Lâhavle derim, sabrederim;
Beni kim tesliye etsin ki, ben ondan beterim!
….
Çileden çıkmışım, akşam, dedim:
			

“-Âsım, bana bak!”

Yol yakınken geri dön, nâfile çıkmaz bu sokak.
Koşuyorsun, be çocuk, çarpacak alnın duvara;
Dağılır sonra kafan, etme, çekil bir kenara.
Ne demir leblebi meslek bu, Ebû Zer-vâri?
Ömer’in zâbıta memûru geleydin bâri!
O meyhaneyi basmakla mükellef miydin?
Ya kumarbazları mânası ne tehdidin?
Toplanıp cünbüş ederken elin evlâdı gece,
Hangi bir hakla gidip hepsini dövdün delice?

Mel’un: Lânetli.

Na’ra atmış diye sarhoşları, tut, sen kovala…

İcrâ: Uygulama.

Bâri git bekçi yazıl, aylık alırsın budala!
Niye cebren ayırırsın kocasından kadını?
Komşular, baksana, “kel kâhya” komuşlar adını!
Balık almış, ne olur? Sonra yedirmiş ne çıkar?
Sanki hiç beslememiş kendisi vaktiyle zağar.
Sana bir şey dememiş, kısmış oturmuş dilini;
Niçin oğlum, seriyorsun herifin pestilini?..”
….

Amelî: Uygulamaya dönük,
pratik.
Gâile: Sıkıntı.
Tesliye: Teselli.
Ebû Zer: İslâmın kaidelerine
uygun yaşamakta titiz bir
sahabi.
Ömer: Adaletiyle tanınan 2.
Halife Hz. Ömer.
Mükellef: Yükümlü.

Bana anlat bakayım şimdi: Şu bîçâre ocak,

Cünbüş: Eğlence.

Zorbalar saltanatından ne zaman kurtulacak?

Zağar: Av köpeği.
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Hiç bu mantıkla, a dîvâne, hükümet mi yürür?
Bir cemaat ki erenler işi yumrukla görür,
Kafa bitmiş demek artık, çekiver kuyruğunu!
Kuvvetin hakkı mıdır enselemek bulduğunu?
Bize Âsım, ne şunun yumruğu lâzım, ne bunun;
Birinin pençesi ister yalınız: Kânûnun.
Ver bütün kudreti kânûna ki vahdet yürüsün…
Yoksa millet değil ancak dağınık bir sürüsün…
Memleket zâten ayol, baksana: Allak bullak,
Sen de hissinle yürürsen batırırsın mutlak.
Ya kuzum, zabtiye rûhuyle hükûmet sürenin,
Yeri altındadır, üstünde değil kürenin!
-Babacığım öyle değil..
		

-Dinlemem artık, hadi git!

Hocazadem, sen asıl derdi bizim kızdan işit:
Senin aptal daha bir hayli çılgın da bularak,
Bâbıâlîyi…
-Aman?..
		

-Basmayı kurmuş…

				

-Hele bak!

Acaba kim ki ayartan?.. Ama zannetmem pek..
-Deme oğlum, bana tekmilini anlattı Melek.
Kız biraz azmine engel herifin, yoksa fenâ…
Hem basar, hem de asar, çok deli şey âmennâ!
-Söyle, pek kanlı oyundur, yanılıp oynamasın.

Dîvâne: Deli.

-Beni hiç saydığı yok nâfile… Bir sen varsın,

Cemaat: Topluluk.

Bir de hemşîresi var zabtedecek şimdi onu.

Vahdet: Birlik.

Aman oğlum, bana terk etmeyiniz mecnûnu!
…
Ne yakın der, ne uzak der, ne soğuk der, ne sıcak,
Bu çocuk harbe gider, kaç senedir, zıplıyarak.
Ne zaman “gitme” dedim? “Koş!” diyerek gönderdim;

Zaptiye: Polis.
Bâbıâlî: Osmanlı
Hükümet binası.
Hemşîre: Kızkardeş.
Amennâ: Doğru, öyle.
Mecnûn: Deli.
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Gönderirken de “gider, bir daha gelmez” derdim;
Unutulmuş gibi artık bırakırdım peşini,
Avuturdum, oturur, evde kalan kardeşini.
…
Kaplamış yurdumun âfâkını, mâdem, şühedâ…
Varsın olsun kalanın uğruna Âsım da fedâ.
“Hem gazâ, hem de şehâdet, ne saadet bu!” derim;
Ciğerim yansa da söndürmek için cehd ederim.
….

Safahat

Âfâk: Ufuklar.
Şühedâ: Şehidler.
Gazâ: Savaş, din
uğrunda savaş.
Şehâdet: Şehitlik.
Cehd: Çalışma,
çabalama.
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Âsım
Avrupa yolunda
-Âsım ağabeyimi getirdim…
		
-İyi ettin, gelsin
-Bize gitmek düşüyor şimdi.
		
-Selâmetle, hocam…
Hiç merak etme… Bu akşam kalabilsen?
		
-Kalamam.
***
-Seni çoktan beridir, gördüğümüz yok, Âsım,
Nerdesin? Yerde misin? Gökte misin? Gel bakalım.
Yalınızsın?
-Yalnız geldim, efendim, bu sefer.
-Getireydin, a canım, şunları…
			
-Bilseydim eğer…
-Âferin, doğrusu, cevherli çocuklar, belli!
İftihâr etmeli gördükçe bu gürbüz nesli.
-Ben de şükrânımı arz etmeliyim şimdi size,
Böyle en sevgili yârânımı takdirinize.
Amca Bey, gördünüz, Allah için insan şeyler…
Ama bir türlü ısınmaz, ne sebeptense peder.
-Aklı ermez babanın, sen nene lâzım, bana bak!
-Yeni yazdıklarınız nerde, efendim, okusak?
Aradım kimsede yok…
		
-Varsa da üç dört eserim,
Zât-ı sâmînizi, hoşnûd edemez zannederim:
Demevî zevkiniz elbet demevî şiir ister!
-Asabî olsa da râzıyız, efendim, bizler…
Bir mizaç istemiyorsak o da: Lenfâilik;
Çünki milletler için, doğrusu, gâyet mühlik.
-Edebiyyatımız Allah’a emanet desene!
Babanın oğlusun, Âsım, ne kadar olsa yine.
-Pek tarafdârı değildir pederim…
		
-Sorma, fenâ!

İftihâr: Övünme.
Yârân: Arkadaşlar.
Peder: Baba.
Zât-ı sâmî: Yüksek
şahsiyet.
Demevî: Öfkeli.
Asabî: Sert, keskin.
Lenfâi: Ağır.
Mühlik: Öldürücü.
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Üdebâ nâmına kim varsa, bilâ istisna,
Hepsinin rûhunu şâd etti bugün…
…
Şimdi Âsım, edebiyyatı bırak, bir tarafa;
Daha ciddî işimiz var, geçelim başka lâfa.
Gâliba söylediğim yoktu? Evet, hiç yoktu:
Mısr’ın en muhteşem üstâdı Muhammed Abdu,
Konuşurken neye dairse Cemâleddin’le;
Der ki tilmizine Afgan’lı:
		
“Muhammed, dinle!
İnkılâb istiyorum, başka değil, hem çabucak.
Öne bizler düşüp İslâm’ı da kaldırmazsak,
Nazariyyat ile bir şeyler olur zannetme…
O berâhîni de artık yetişir dinletme!
Çünkü muhtâc-ı tezâhür değil istidâdın…”
-“Şüphe yok, hakk-ı semûhîleri var Üstad’ın…
Gidelim bir yere, hatta şu bizim Sûdân’a;
Yeni bir medrese te’sis edelim urbâna.
Daha üç beş de fazîletli mücâhid bulalım,
Nesli tehzîb ile, i’lâ ile meşgûl olalım.
Çıkarıp gönderelim, hâsılı, Şeyhim, yer yer,
Oradan âlem-i İslâm’a Cemâleddin’ler…”
-“Bu, fakat, yirmi yıl ister ki kolay görmüyorum…
Yirmi günlük işe bak sen!”
		
-“Kulunuz ma’zûrum.”
Kıssadan hisse çıkarsak mı, ne dersin Âsım!
Anlıyorsun ya, zarar yok, daha iyi anlaşalım:
İnkılâb istiyorum ben de, fakat, Abdu gibi…
Yoksa, ellerde kör âlet efeler tertîbi,
Bâbıâlîleri basmak, adam asmakla değil.
Çek bu işten bütün ihvânını, kendin de çekil.
Gezmeyin ortada, oğlum, sokulun bir sapaya,
Varsa imkânı, yarın avdet edin Avrupa’ya.
-Amca bey!
-Nâfile Âsım, seni hiç dinlemeyiz…
Çünkü sen bir kişisin, biz bakalım öyle miyiz?
Ben… baban… sonra Melek…

Safahat

Üdebâ: Edebiyatçılar.
Bilâ istisna:
İstisnasız.
Muhammed
Abdu(h): Mısırlı
din bilgini ve fikir
adamı.
Cemâleddin:
Cemaleddin Afganî,
İslâmcılık akımının
önemli ismi.
Tilmiz: Öğrenci,
çırak.
Nazariyyat: Teori.
Berâhîn: Deliller.
Muhtâc-ı tezâhür:
Açıklama ihtiyacı.
İstidâd: Yetenek.
Hakk-ı semûhî:
Cömertlere yakışır
hak.
Urbân: Araplar.
Tehzîb: Islah.
İ’lâ: Yüceltme.
Kulunuz: Size çok
saygı gösteren,
bendeniz.
Ma’zûr: Özürlü.
İhvân: Arkadaşlar,
kardeşler.
Avdet: Dönme.
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Tutturamazsın ne desen…
Hadi tahsîlini ikmâle tez elden, hadi sen!
Çünkü milletlerin ikbâli için, evlâdım,
Ma’rifet, bir de fazîlet… İki kudret lâzım.
…
Bizler, edvâr-ı fazîletleri cidden parlak,
Bir büyük milletin evlâdıyız, oğlum, ancak,
O fazîlet son üç asrın yürüyen ilmiyle,
Birleşip gitmedi; battıkça da ümmet cehle,
Bünyevî kudreti günden güne meflûc olarak,
Bir düşüş düştü ki: Davransa da, sarsak sarsak.
Garb’ın emriyle artık yatıp kalkmaya mahkûm;
Çünkü hâkim yaşatan şevket-i fenden mahrûm.
…
Şimdi, sen bizdeki kudretleri eşsen bir bir,
Göreceksin ki: Bu millette fazîlet en uzun,
En derin köklere yaslanmada; hem sonra onun,
Bir mübarek suyu var, hiç kurumaz: Dîn-i mübîn.
Hâdisât etmesin oğlum, seni aslâ bedbîn…
İki üç balta ayırmaz bizi mâzîmizden.
Ağacın kökleri mâdem ki derindir cidden,
Dalı kopmuş, ne olur? Gövdesi gitmiş ne zarar?
O, bakarsın, yine üstündeki edvârı yarar
…
Bu cihetten, hani hiç yılmasın, oğlum, gözünüz;
Sâde garbın, yalınız ilmine dönsün yüzünüz.
O çocuklarla beraber, gece gündüz, didinin;
Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin.
Fen diyârında sızan nâmütenâhî pınarı,
Hem için, hem getirin yurda o nâfî suları.
Aynı menbaları ihya için artık burada,
Kafanız işlesin, oğlum, kanal olsun arada.
Sen geçenlerde demiştin ki:
		
“Yazık hâlâ biz,
Dünkü ilmin bile bîgânesiyiz, câhiliyiz.
İşte fıkdanı bu ihmâl edilen marifetin,
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Tahsîl: Ögrenim.
İkmâl: Tamamlama.
İkbâl: Yükselme.
Ma’rifet: Bilgi, ilim.
Fazîlet: İyi ahlâk,
erdem.
Kudret: Güç.
Edvâr-ı fazîlet:
Faziletli devirler.
Cehl: Bilgisizlik.
Bünyevî: Bünyeye
ait.
Meflûc: Felçli.
Hâkim: Baskın.
Şevket-i fen: Fen
yüceliği.
Mahrûm: Yoksun.
Dîn-i mübîn: Apaçık
din, İslâm.
Hâdisât: Olaylar.
Bedbîn: Karamsar.
Edvâr: Devirler.
Cihet: Yön.
Nâmütenâhî: Sayısız.
Nâfî: Faydalı.
Menba: Kaynak.
İhya: Canlandırma.
Bîgâne: Yabancı.
Fıkdan: Eksiklik.
Marifet: Bilgi, ilim.
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Nesli bir acze düşürmüş ki bugün, memleketin,
Bir yığın kuvveti var, hem ne tabiî de, henüz,
Biz o kuvvetlere eller gibi hâkim değiliz!
Yarının ilmi nedir, halbuki? Gâyet müdhiş:
“Maddenin kudret-i zerriyesi” uğraştığı iş.
O yaman kudrete hâkim olabilsem diyerek,
Sarf edip durmada birçok kafa binlerce emek.
Onu bir buldu mu, artık bu zemin: Başka zemin.
Çünkü bir damla kömürden edecekler temin,
Öyle milyonla değil, nâmütenâhî kudret!..”
İbret al kendi sözünden aman oğlum, gayret!
Bir yılın var daha zannımca?
		
-Evet.
			
-Bak ne kolay!
Lâkin ihvân-ı kirâmın?
		
-Çoğunun altışar ay.
-Hep giderler ya, beraberce?
		
-Giderler malûm.
-Hepsinin mesleği sağlam mı?
		
-Evet, müsbet ulûm.
-İnkılâbın yolu mâdem ki bu yoldur yalınız,
“Nerdesin hey gidi Berlin” diyerek yollanınız.
Altı ay, bir sene gayret size eğlence demek…
Siz ki yıllarca neler çekmediniz, hem gülerek!
Hani, bir ömre bedeldir şu geçen her gününüz;
Bir gün evvel gidiniz, bir saat evvel dönünüz.
Şark’ın âgûşu açıktır o zaman işte size;
O zaman varmanın imkânı olur gâyenize;
O zaman dinlerim artık seni, Âsım bol bol…
-Yarın akşam gideriz.
		
-Öyle mi? Berhurdâr ol?
1919

Kudret-i zerriye: Atom
enerjisi.
İhvan-ı kirâm: Değerli
dostlar.
Müsbet ulûm: Müsbet
ilimler.
Âgûş: Kucak.
Berhurdâr: Mutlu.
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7. Kitap: Gölgeler
İlk defa 1933 yılında Mısır’da basılan
bu kitapta, 1918-1933 yılları arasında
yazdığı şiirleri toplamıştır.
Bu kitapta, daha önceki eserlerinde
görülenlerden farklı şiirler de yer
alır. Milletinin dertlerini dert edinen
şair, tarihin kendi hayat kesitine
isabet eden döneminde bir çok
savaşlar, felaketler görmüştür. Zihni
hep bunlarla meşgul olmuş, hayatı
mücadelelerle geçmiş, şiirlerini de
bu çerçevede, topluma faydalı olsun
diye yazmıştır. 1924’ten sonra artık,
ülkesinin ve milletinin durumu ile
ilgilenemeyecek bir konumdadır. Bu
onun kendi içine yönelmesine vesile
olur. Bu yüzden, iç âlemini, duyuşlarını
yansıtan Gece, Hicran ve Secde şiirleri
bu çerçevede değerlendirilmelidir.
Kitaptaki ilk şiir, Mehmed Âkif’in hayâl
kırıklıklarını ve bundan ötürü çektiği
acıları, hissettiği yakıcı hüzünleri
anlatmaktadır.
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Hüsran
Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı,
İslâm’ı uyandırmak için haykıracaktım.
Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak,
Ben zaten uzunboylu düşünmekten uzaktım!
Haykır! ‘Kime, lâkin? Hani sâhibleri yurdun?
Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım;
Feryâdımı artık boğarak, na’şını tuttum,
Bin parça edip şi’rime gömdüm de bıraktım.
Seller gibi vâdîyi enînim saracakken,
Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi aktım.
Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz;
İnler ‘Safahat’ımdaki hüsran bile sessiz!
1919

Na’ş: Ceset.
Enîn: İnleme.
Elem: Acı, üzüntü.
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Şark  
Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb’ın kanlı kâbusu,
Asırlar var ki, İslam’ın muattal, beyni, bâzusu,
“Ne gördün, Şark’ı çok gezdin? ” diyorlar. Gördüğüm yer yer
Harap iller, serilmiş hânümanlar, başsız ümmetler,
Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar,
Buruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar;
Bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar.
Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar;
Tegallüpler, esâretler, tahakkümler, mezelletler;
Riyâlar; türlü iğrenç iptilâlar, türlü illetler;
Örümcek bağlamış, tütmez ocaklar; yanmış ormanlar;
Ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar;
Cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar;
“Gazâ” nâmiyle dindaş öldüren biçare dindaşlar;
Ipıssız âşiyanlar; kimsesiz köyler; çökük damlar;
Emek mahrûmu günler; fikr-i ferdâ bilmez akşamlar!...
Geçerken, ağladım geçtim; dururken ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perîşan yurda başvurdum.
Mezarlar, âhiretler, yükselen karşımda dûradûr;
Ne topraktan güler bir yüz, ne göklerden güler bir nûr?
Derinlerden gelir feryâdı yüz binlerce âlâmın;
Ufuklar bir kızıl çember, bükük boynunda İslâm’ın!
Göğüsler hırlayıp durmakta, zincirler daralmakta;
Bunalmış kalmış üç yüz elli milyon, cansa gırtlakta!
***

Musallat: Sataşıcı.
Muattal: Çalışmaz.
Bâzû: Kol, pazı.
Şark: Doğu.
Hânüman: Ev, yuva.
Ümmet: Topluluk.
Tegallüp: Zorla sahip
olma.
Mezellet: Alçaklık.
Riyâ: İki yüzlülük.
İbtilâ: Düşkünlük.
Âşiyan: Ev, yuva.
Fikr-i ferdâ: Yarın
düşüncesi.
Mahrûm: Yoksun.
Dûradûr: Uzun uzadıya.
Âlâm: Elemler, acılar.
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İnsâniyet: İnsanlık.
Mehd: Beşik.
Umrân:
Medeniyet.
Zâir: Ziyaretçi.
Vahdâniyet:
Allah’ın birliği.

Allah nuru
bu dağa tecelli
ettirmiştir.
Âfâk: Ufuklar.
Şehkâr: Şâheser.
Rûh-ullah: Hz. İsa.
Esrâr: Sırlar.
Cihân: Dünya.

Berk-ı îman: iman
şimşeği. Vahşet-zâr: Yabanî.
Karnak: Nil nehri
Cev: Hava,
İlâhi! Gördüğüm âlemi mi insâniyetin mehdi?
kıyısında eski
atmosfer.
Bütün umrânı târîhin bu çöllerden mi yükseldi?
Mısır’dan
kalma
Edyân: Dinler.
harabe.
Şu zâirsiz bucaklar mıydı vahdâniyetin yurdu?
Serendip:
Harem: Bir Mısır
Hz.
Âdem’in
Bu kumlardan mı, Allah’ım, nebîler fışkırıp durdu?
piramidi.
yeryüzündeki ilk
Henüz tek berk-ı îman çakmadan cevvinde dünyânın,
Sedd-i Çin: Çin
durağı.
Bu göklerden mi, yâ Rab, coştu, sağnak sağnak, edyânın? Cûdî: Hz. Nuh’un
seddi.

Serendip’ler şu sahiller mi, Cûdî’ler bu dağlar mı?
Bu iklîmin mi İbrahim’e yol gösterdi ecrâmı?
Haremler, Beyt-i Makdisler bu topraktan mı yoğruldu?
Bu vâdiler mi dem tuttukça bîhûş etti Dâvûd’u?
Hirâ’lar, Tûr-ı Sînâ’lar bu âfâkın mı şehkârı?
Bu taşlardan mı, yer yer, taştı Rûh-ullah’ın esrârı?
***
Cihânın Garb’ı vahşet-zâr iken, Şark’ında Karnak’lar,
Haremler, Sedd-i Çinler, Tak-ı Kisrâlar, Hâvernaklar,
İrem’ler, Sûr-ı Bâbil’ler semâ-peymâ değil miydi?
O mâziler, İlâhi, bir yıkık rüyâ mıdır şimdi?
Ne yapsın, nâ-ümid olsun mu Şark’ın intibâhından?
Perişan rûhumuz, hâib, dönerken bâr-gâhından?
Bu haybetten usandık biz, bu hüsran artık elversin!
İlâhi, nerde bir nefhan ki, donmuş hisler ürpersin,
Serilmiş sineler, kâbusu artık silkip üstünden.
“Hayat elbette hakkımdır! ” desin, dünya “değil! ” derken.
1918

gemisinin
Tufan’dan sonra
konduğu dağ.

Tak-ı Kisrâ: Sâsâni
hükümdarı
Şahpur’un sarayı.

Ecrâm: Cansız
cisimler, yıldızlar.

Hâvernak: Irak’ta
saray.

Haremler: İrem: Âd kavminin
hükümdarı
Mekkke’de Kâbe
ve Medine’de Hz. Şeddad’ın cennete
Peygamber’in karşılık yaptırdığı
bahçeler.
mecsidi.
Sûr-ı Bâbil: Bâbil
Beyt-i Makdis:
surları.
Kudüs, Mescid-i
Aksa.
Semâ-peymâ:
Göğe yükselen.
Bihûş: Kendinden
geçmiş. Nâ-ümid: Ümitsiz.
Hirâ: Hz.
Muhammed’in
inzivaya çekildiği
ve peygamberlikle
müjdelendiği dağ.

Bâr-gâh: Huzur,
makam.

Tûr-ı Sînâ: Sînâ
dağı. Hz. Musa’nın
isteği üzerine

Nefha: Esinti.

İntibâh: Uyanış.
Hâib: Mahrum.

Haybet:
Mahrumluk.
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Alınlar terlemeli
Cihan altüst olurken, seyre baktın, öyle durdun da,
Bugün bir serserî, bir derbedersin kendi yurdunda!
Hayat elbette hakkın, lâkin ettir haykırıp ihkâk;
Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: Da’vâ-yı istihkâk
Bu milyarlarca da’vâdan ki inler dağlar, enginler;
Oturmuş, ağlıyan âvâre bir mazlûmu kim dinler?
Emeklerken, sabî tavrıyla, topraklarda sen hâlâ,
Beşer doğrulmuş, etmiş, bir de baktın, cevvi istîlâ!
Yanar dağlar uçurmuş, gezdirir beyninde dünyânın;
Cehennemler batırmış, yüzdürür kalbinde deryânın;
Eser a’mâkı, izler keşfeder edvâr-ı hilkatten;
Deşer âfâkı, birşeyler sezer esrâr-ı kudretten;
Zemin mahkûmu olmuştur, zaman mahkûmu olmakta;
O, heyhât, istiyor hâkim kesilmek bu’d-i mutlakta!

İhkâk: Hakkı alma.
Da’vâ-yı istihkâk:
Hak alma dâvası,
mücadelesi.
Âvâre: Başıboş.
Sabî: Küçük çocuk.
Cev: Hava, atmosfer.
Deryâ: Deniz.
A’mâk: Derinlikler.
Edvâr-ı hilkat:
Yaratılış devirleri.
Âfâk: Ufuklar.
Esrâr-ı kudret: Kudret
sırları, yaratılış sırları.
Bu’d-i mutlak: Mutlak
uzaklık, sonsuz
uzaklık.
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***
Tabîat bin çelik bâzûya sahipken, cılız bir kol,
Ne kâhir saltanat sürmekte, gel bir bak da, hayrân ol!
Hayır, bir kol değil, binlerce, milyonlarca kollardır,
Yek-âheng olmuş, işler, çünkü birleşmekte muztardır:
Bugün ferdî mesâînin nedir mahsûlü? Hep hüsran;
Birer beyhûde yaştır damlayan tek tek alınlardan!
Cihan artık değişmiş, infirâdın var mı imkânı,
Göçüp ma’mûrelerden boylasan hattâ beyâbânı?
Yaşanmaz böyle tek tek, devr-i hâzır: Devr-i cem’iyyet.
Gebermek istemezsen, yoksa izmihlâl için niyyet,
“Şu vahdet târumâr olsun!” deyip saldırma İslâm’a;
Uzaklaşsan da îmandan, cemâ’atten uzaklaşma.
İşit, bir hükm-i kat’î var ki istînâfa yok meydan:
“Cemâ’atten uzaklaşmak, uzaklaşmaktır Allah’tan".
Nedir îman kadar yükselterek bir alçak ilhâdı,
Perîşân eylemek zâten perîşan olmuş âhâdı?
Nasıl yekpâre milletler var etrâfında bir seyret?
Nasıl tehvîd-i âheng eyliyorlar, ibret al, ibret!
Gebermek istiyorsan, başka! Lâkin, korkarım, yandın;
Ya sen mahkûm iken, sağlık, ölüm hakkın mıdır sandın?
Zimâmın hangi ellerdeyse, artık onlarınsın sen;
Behîmî bir tahammül, varlığından hisse istersen!
Ezilmek, inlemek, yatmak sürünmek var ki, âdettir;
Ölüm dünyâda mahkûmîne en son bir sa’âdettir:
Desen bir kere “İnsânım!” kanan kim? Hem niçin kansın?
Hayır, hürriyetin, hakkın masûn oldukça insansın.
Bu hürriyet, bu hak bizden bugün âheng-i sa’y ister:
Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter.
1918
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Bâzû: Kol, pazı.
Kâhir: Ezici, baskın.
Yek-âheng: Birbiriyle
uyumlu.
Muztar: Mecbur, çâresiz.
Ferdî: Tek başına, kişisel.
Mesâî: Çalışmalar, faaliyetler.
Hüsran: Zarar, ziyan.
Beyhûde: Boşuna.
İnfirâd: Ayrı durma.
Ma’mûre: Bayındır yer, şehir.
Beyâbân: Çöl, kır kesimi.
Devr-i hâzır: Şimdiki zaman.
Devr-i cem’iyyet: Topluluk
devri.
İzmihlâl: Çöküş, yok olma.
Vahdet: Birlik.
Târumâr: Darma dağınık.
Hükm-i kat’î: Kesin hüküm.
İstînâf: Dâvayı üst
mahkemeye götürme.
İlhâd: Sapıklık, dinsizlik.
Âhâd: Ferd, kişi.
Yekpâre: Tek parça.
Tehvîd-i âheng: Uyumluluk.
Zimâm: Yular.
Behîmî: Hayvanca.
Hisse: Pay.
Mahkûmîn: Mahkûmlar.
Sa’âdet: Mutluluk.
Masûn: Dokunulmaz.
Âheng-i sa’y: Uyumlu
çalışma.
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Umar mıydın?
“Odama girdim; kapıyı kapadım;
ağlamaya başladım: O gün akşama
kadar İslâm’ın garibliğine, müslümanların
inhitâtına ağladım, ağladım... “
Şimal müslümanlarından Atâullah
Behâeddin (Sebîlürreşâd )

Âşinâ: Tanıdık.
Rehgüzâr: Yol üzeri.
Gurbet: Gariplik, yabancılık.
Ma’bet: İbadet edilen yer.

Görünmez âşinâ bir çehre olsun rehgüzârında;
Ne gurbettir çöken İslâm’a İslâm’ın diyârında?
Umar mıydın ki: Ma’betler, ibâdetler yetîm olsun?
Ezanlar arkasından ağlasın bir nesl-i me’yûsun?
Umar mıydın: Cemâ’at bekleyip durdukça minberler,
Dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer?
Umar mıydın: Tavanlar yerde yatsın, rahneden bîtâb?
Eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrâb?
Umar mıydın: O, taş taş devrilen, bünyân-ı mersûsun,
Şu vîran kubbelerden böyle son feryâdı dem tutsun?

Nesl-i me’yûs: Ümitsiz nesil.
Minber: Camide hutbe
okunan yer.
Rahne: Delik, gedik.
Bîtâb: Güçsüz.
Mihrâb: İmamın namaz
kıldırırken önünde durduğu
yer.
Bünyân-ı mersûs: Birbirine
tutturulmuş yapılar.
Vîran: Harap.
Dem tutmak: Eşlik etmek.
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İşit: On dört asırlık bir cihânın inhidâmından,
Kopan ra’dın, ufuklar inliyor, hâlâ devâmından!
Meçhûl: Bilinmez.

Civârın, manzarın, cevvin, muhîtin, her yerin mâtem;
Kulak ver: Çarpıyor bir mâtemin, kalbinde bin âlem!
Ne hüsrandır ki: Doldursun bugün tevhîdin enkâzı,
O, hâkinden nebîler fışkıran, iklîm-i feyyâzı!
Gezerken tavr-ı istîla alıp meydanda bin münker,

Süflî: Aşağılık.
İnhidâm: Yıkılma,
çökme.
Ra’d: Gök
gürültüsü.

Hâr: Âdi.
İbâdullâh: Allah’ın
kulları.

Civâr: Yakın yer.

İstihkâr: Küçük
görme.

Manzar: Görülen
yer.

İnkılâb: Alt üst
oluş, devrim.

Hayâ sıyrılmış, inmiş: Öyle yüzsüzlük ki her yerde...

Cev: Hava,
atmosfer.

Türâb: Toprak.

Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde!

Mâtem: Yas.

Vefâ yok ahde hürmet hiç, emânet lâfz-ı bî-medlûl;

Muhît: Çevre.

Mefâhir:
Övünülecek
şeyler.

Hüsran: Acı.

Lâl: Dilsiz.

Tevhîd: Birlik.
Hâk: Toprak.

İzmihlâl-i ahlâkî:
Ahlâkî çöküş.

İklîm-i feyyâz:
Bereketli ülke.

Ye’s: Ümitsizlik.

Tavr-ı istîla: İstila
şekli.

Herc ü merc: Alt
üst, karışık.

Münker: Şeriat ve
akıl yönünden
yapılması kötü
olan şey.

Halâs: Kurtulma.

Nehy: Men etme,
engelleme.

Hâsir: Mahrum,
yoksun.

Şu milyonlarca îman “nehye kalkışsam” demez, ürker!
Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkıyâdından,
Silinmiş emr-i bi’l-ma’rûfun artık ismi yâdından.

Yalan râic, hıyânet mültezem her yerde, hak meçhûl.
Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr;
Nazarlardan taşan ma’nâ ibâdullâhı istihkâr.
Beyinler ürperir, yâ Rab, ne korkunç inkılâb olmuş:
Ne din kalmış, ne îman, din harâb, îman türâb olmuş!
Mefâhir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl...
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl!
Sen ey bîçâre dindaş, sanki, bizden hayr ümîd ettin;
Nihâyet, ye’se düştün, ağladın, ağlattın, inlettin.
Samîmî yaşlarında coştu rûhum, herc ü merc oldu;
Fakat, mâtem halâs etmez cehennemler saran yurdu.
Cemâ’at intibâh ister, uyanmaz gizli yaşlarla!

İnkıyâd: Boyun
eğme.
Emr-i bi’l-ma’rûf:

Çalışmak!.. Başka yol yok hem nasıl? Canlarla, başlarla. İyiliği emretme.
Alınlar terlesin, derhal iner mev’ûd olan rahmet,
Nasıl hâsir kalır “tevfıki hakkettim” diyen millet?
İlâhî! Bir müeyyed bir kerim el yok mu, tutsun da,
Çıkarsın Şark’ı zulmetten, götürsün fecr-i maksûda?
1918

Ahd: Söz, and.

Lâfz-ı bî-medlûl:
Mânasız söz.
Râic: Geçerli.
Hıyânet: Hainlik.
Mültezem: İtibarlı.

Bîçâre: Çaresiz.

İntibâh: Uyanış.
Mev’ûd: Vaad
edilen.

Tevfık: Allahın
yardımı.
Müeyyed:
Teyid edilmiş,
kuvvetlendirilmiş.
Kerim: Büyük, ulu.
Zulmet: Karanlık.
Fecr-i maksûd:
Murad edilen
aydınlık.
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Yeis yok!
“Dalâle düşmüşlerden başka kim Tanrı’sının rahmetinden
ümîdini keser?” (Hicr, 56)
Lâkin, hani bir nefhası yok sende ümîdin!
“Ölmüş”mü dedin?Ah onu öldürmeli miydin?
Hakkın ezeli fecri boğulmazdı, a zâlim,
Ferdâların artık göreceksin ki ne muzlim!
Onsuz yürürüm dersen, emîn ol ki yürünmez.
Yıllarca bakınsan, bir ufak lem’a görünmez.
Beyninde uğuldar durur emvâcı leyâlin;
Girdâba vurur alnını, koştukça hayâlin!
Hüsran sarar âfâkını, yırtıp geçemezsin.
Arkanda mı, karşında mı sâhil seçemezsin.
Ey, yolda kalan, yolcusu yeldâ-yı hayâtın!
Göklerde değil, yerde değil, sende necâtın:
Ölmüş dediğin rûhu alevlendiriver de,
Bir parça açılsın şu muhîtindeki perde.
Bir parça açılsın, diyorum, çünkü bunaldın;
Nevmîd olarak nûr-i ezelden donakaldın!

Yeis: Ümitsizlik.
Dalâl: Sapıtma.
Nefha: Soluk, esinti.
Ferdâ: Yarın.
Muzlim: Karanlık.
Lem’a: Parıltı.
Emvâc: Dalgalar.
Leyâl: Geceler.
Hüsran: Kayıp, zarar.
Âfâk: Ufuklar.
Yeldâ-yı hayât:
Hayatın uzun gecesi.
Necât: Kurtuluş.
Nevmîd: Ümitsiz.
Nûr-i ezel: Sonsuz nur.
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Ey, Hakk’a taparken şaşıran, kalb-i muvâhhid!
Bir sîne emelsiz yaşar ancak o da: Mülhid.
Birleşmesi kaabil mi ya tevhîd ile ye’sin
Hâşâ! Bunun imkânı yok elbette bilirsin.
Öyleyse neden boynunu bükmüş, duruyorsun?
Hiç merhametin yok mudur evlâdına olsun?

Safahat

Kalb-i muvâhhid:
Allah’ın birliğine
inanan kalb.
Mülhid: Dinsiz, sapık.

Doğduk, “Yaşamak yok size!” derlerdi beşikten;
Dünyâyı mezarlık bilerek indik eşikten!
Telkîn-i hayât etmedi aslâ bize bir ses;
Yurdun ezelî yasçısı baykuş gibi herkes,
Ye’sin bulanık rûhunu zerk etmeye baktı;
Mel’un aşı bir nesli uyuşturdu, bıraktı!
“Devlet batacak!” çığlığı beyninde öter de,
Millette bekâ hissi ezilmez mi ki? Nerde!
“Devlet batacak!” İşte bu öldürdü şebâbı;
Git yokla da bak var mı kımıldanmaya tâbı?
Âfâkına yüklense de binlerce mehâlik,
Batmazdı bu devlet “batacaktır!” demiyeydik.
Batmazdı, hayır batmadı, hem batmıyacaktır;
Tek sen uluyan ye’si gebert, azmi uyandır:
Kâfi ona can vermeye bir nefha-i îman;
Davransın ümidîn; bu ne haybet, bu ne hırmân?
Mâzîdeki hicranları susturmaya başla;
Evlâdına sağlam bir emel mâyesi aşla,
Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol...
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.
1919

Kaabil: Olabilir.
Tevhîd: Allah’ın birliği.
Telkîn-i hayât: Hayat
telkin etme, hayat
aşılama.
Mel’un: Lânetli.
Bekâ: Kalıcılık,
devamlılık.
Şebâb: Gençlik.
Tâb: Güç, kuvvet.
Âfâk: Ufuklar.
Mehâlik: Korkular.
Nefha-i îman: İman
nefesi.
Haybet: Hayal kırıklığı.
Hırmân: Yoksunluk.
Mâzî: Geçmiş.
Hicran: Acılar.
Mâye: Maya.
Sa’y: Çalışma.
Hikmet: Sebep, gizli
sebep.
Râm olmak: Teslim
olmak.
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Süleyman Nazîf’e
Rûhum benim oldukça bu îmanla beraber
Üç yüz sene, dört yüz sene, beş yüz sene bekler
Malta-Süleyman Nazif
Beş yüz sene bekler mi? Nasıl bekleyeceksin?
Rûhun da asırlarca bu hüsrânı mı çeksin?
Karşımda duran dehşeti –gûya- edip îmâ,
“Hüsran” deyiverdim, hani, birdenbire, amma,
Mahşer gibi âfâkımı sarmış zulümâtın,
Teşrîhine kâmûsu yetişmez kelimâtın!
Kaç yüz senedir bekliyoruz, doğmadı ferdâ;
Artık yetişir çektiğimiz leyle-i yeldâ.
Bir nefha-i rahmet de mi esmez? diye, sînem,
Yandıkça, semâdan boşanıp durdu cehennem!
Lâkin, bu alev selleri artık dinecektir;
Artık bize nâr inmeyecek, nûr inecektir.
Ey, tek karagün dostu, bu hicran-zede yurdun!*
Sen milletin âlâmını dünyaya duyurdun,
En korkulu günlerde o müdhiş kaleminle...**
*
**

Hüsrân: Yokluk acısı.
Îmâ etmek: Dolaylı
anlatmak.
Âfâk: Ufuklar.
Zulümât: Karanlıklar.
Teşrîh: Açıklama.
Kâmûs: Sözlük.
Kelimât: Kelimeler.
Ferdâ: Yarın.
Leyle-i yeldâ: Uzun geceler.
Nefha-i rahmet: Rahmet
esintisi.
Semâ: Gök.
Nâr: Ateş.
Hicran-zede: Hicranlı,
ayrılıktan yanan.
Âlâm: Acılar.

Süleyman Nazif, İstanbul’un işgaline “Kara bir gün” başlıklı yazısıyla tepki göstermişti.
"Nazif kahraman bir vatanperverdi. Bu hakikat kendisinin bir kaç defa hayatını istihkâriyle
(hiçe saymasıyla) sâbittir." (M. Âkif )
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Takdîs ederiz nâmını... Lâkin dinle:
Azmin, emelin heykel-i zî-rûhu iken, dün,
Bilmem ki, bugün, ye’se nasıl oldu da, düştün?
Çoktan beridir bekledi... Bekler... diye, millet,
A’sâra mı sürsün bu sefâlet, bu mezellet?
İslâm ilinin sâde esâret mi nasîbi?
Sen, yoksa, unuttun mu o mâzî-yi mehîbi?
Etrafa bakıp sarsılacak yerde ümîdin,
Vicdanını, îmânını bir dinlemeliydin.
Garb’ın ebedî gayzı ederken seni me’yûs,
“İslâma göz açtırmayacak, dersen, o kâbûs”
Mâdâm ki Hakk’ın bize va’dettiği haktır,
Şark’ın ezelî fecri yakındır, doğacaktır.
Hiç bunca şehidin yatarak gövdesi yerde,
Derya gibi kan sîne-i hilkatte tüter de,
Yakmaz bu tûfan, bu duman, gitgide Arş’ı?
Hissiz mi kalır lücce-i rahmet buna karşı?
İsyan bize râci’se de, bir böyle temâşâ,
Sığmaz sanırım, adl-i İlâhîsine, hâşâ!
İslâm’ı evet tefrikalar kastı kavurdu:
Kardeş, bilerek, bilmeyerek kardeşi vurdu.
Can gitti, vatan gitti, bıçak dîne dayandı;
Lâkin, o zaman silkinerek birden uyandı.
Bir gör ki: Bugün can da onun, kan da onundur;
Dünya da onun, din de onun, şan da onundur.
Bin parça olan vahdeti bağlarken uhuvvet
Görsen, ezelî râbıta bir buldu ki kuvvet:
Saldırsa da kırk Ehl-i Salîb ordusu, kol kol,
Dört yüz bu kadar milyon esîr olmaz, emîn ol.
Ankara-Taceddin Dergâhı, 15 Nisan 1921

Takdîs ederiz:
Kutlarız.
Nâm: İsim.
Azm: Gayret.
Emel: Ümit.
Heykel-i zî-rûh: Canlı
heykel.
Ye’s: Karamsarlık.
A’sâr: Asırlar.
Mezellet: Alçalma.
Mâzî-yi mehîb: Şanlı
geçmiş.
Garb: Batı, Avrupa.
Ebedî: Sonsuz.
Gayz: Öfke, hınç.
Me’yûs: Ümitsiz.
Kâbûs: Karabasan.
Mâdâm: Mâdem.
Fecr: Aydınlık.
Sîne-i hilkat:
Yaradılışın bağrı.
Arş: Göğün en
yüksek katı.
Allah’ın kudret
ve azametinin
göründüğü
dokuzuncu kat gök.
Lücce-i rahmet:
Merhamet dalgası.
Râci: Ait.
Temâşâ: Görünüş.
Adl-i İlâhî: İlâhî
adalet.
Hâşâ: Asla.
Tefrika: Ayrılık.
Vahdet: Birlik.
Uhuvvet: Kardeşlik.
Râbıta: Bağ.
Ehl-i Salîb: Haçlı.
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Sular kararmak: Akşam
olmak.
Hilkat: Yaratılış.
Lâl: Suskun, sessiz.
İstiğrak: Dalma, dalınç.
Nefha: Esinti.
İhlâl: Bozma.

Bülbül
Basri Bey oğlumuza*
Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım:
Nihâyet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.
Şehirden kaçmak isterken sular zâten kararmıştı;
Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdîyi sarmıştı.
Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lâl...
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl.
Muhîtin hâli “insâniyet”in timsâlidir sandım;
Dönüp mâziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım!
Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,
Zalâmın sînesinden fışkıran memdûd bir feryâd.
O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu:
Ki vâdiden bütün, yer yer, eninler çağlayıp durdu.
Ne muhrik nağmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc demlerdi:
Ağaçlar, taşlar ürpermişti, gûyâ sûr-ı Mahşer’di!
*

Timsâl: Sembol.
Mâzi: Geçmiş.
Hicran: Ayrılık acısı.
Haşrolmak: Toplanmak.
Müselsel: Zincirleme.
Yâd: Hatıra.
Zalâm: Karanlık.
Memdûd: Uzun.
Müstağrak: Dalgın,
kendinden geçmiş.
Vecd: Coşma, kendinden
geçme.
Nâgâh: Ansızın.
Enin: İnleme.
Muhrik: Yakıcı.
Mevcâmevc: Dalga dalga.
Gûyâ: Sanki.
Sûr-ı Mahşer: Mahşer günü
çalınacak boru.

Hasan Basri Çantay, 1. TBMM’de Balıkesir millet vekili ve Mehmed Âkif’in yakın arkadaşı.
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-Eşin var âşiyanın var, bahârın var ki beklerdin.
kumandan.
Âşiyan: Ev, yuva.
Kıyâmetler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?
Fâtih: İstanbul’u
Semavi: Göğe ait.
Fetheden
O zümrüt tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun,
Gülşen: Gül
hükümdar,
2.
bahçesi.
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun!
Mehmed.
Hânumân: Ev, yuva.
Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,
Zillet: Alçalma.
Hazan: Güz,
Gezersin hânumânın şen, için şen, kâinatın şen!
Nâkûs: Çan.
sonbahar.
Hazansız bir zemîn isterse, şâyet rûh-ı serbâzın,
Osman: Osman
Rûh-ı serbâz:
Ufuklar, bu’d-i mutlaklar bütün mahkûm-ı pervâzın.
Gazi, Osmanlı
Korkusuz ruh.
Değil bir kayda, sığmazsın - kanatlandın mı - eb’âda
Devleti’nin
Bu’d-i mutlak:.
kurucusu.
Hayâtın en muhayyel gâyedir âhrara dünyâda.
Sonsuz uzaklık
Hicran:
Acı.
Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perişandır,
Mahkûm-ı pervâzın:
Niçin bir katrecik göğsünde bir umman huruşândır?
Uçuşunun. Şevketli: Kuvvetli,
azametli.
hükmüne bağlı
Hayır mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım;
Mâzi:
Geçmiş.
Kayd:
Sınırlama.
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım.
Satvet:
Ezici
güç.
Eb’âd: Uzaklıklar.
Tesellîden nasîbim yok, hazan ağlar bahârımda;
Türâb: Toprak.
Muhayyel: Hayal
Bugün bir hânumansız serserîyim öz diyârımda.
edilebilir,
ideal.
Ma’bed:
ibadet
Ne hüsrandır ki: Şark’ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
edilen yer, cami.
Âhrar:
Hür
Serapa Garb’a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!
düşünceliler.
Yıldırım Hân: 4.
Hayalimden geçerken şimdi, fikrim hercümerc oldu,
Mâtem: Yas. Osmanlı padişahı.
Salâhaddîn-i Eyyûbî’lerin, Fâtih’lerin yurdu.
Şenâat: Alçaklık.
Eyyâm: Günler.
Ne zillettir ki: Nâkûs inlesin beyninde Osman’ın;
Katre: Damla. Muazzam: Büyük.
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!
Huruşân: Çağlayan, Orhan: 2. Osmanlı
Ne hicrandır ki: En şevketli bir mâzi serâp olsun;
padişahı. Bursa
coşan.
O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!
fatihi.
Âfâk: Ufuklar.
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân’ın;
Haybet:
Hazan: Güz.
Mahrumluk.
Şenâatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan’ın!
Hânuman: Ev
Dinin
vahdet-gâhı:
Ne haybettir ki: Vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
Hüsran: Acı.
Dinin korunması
Sürünsün şimdi milyonlarca me’vâsız kalan dindaş!
Serapa: Baştanbaşa.
gereken yeri.
Yıkılmış hânümânlar yerde işkenceyle kıvransın;
Garb: Batı
Me’vâ: Mesken,
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!
yurt.
Hâk-i ecdâd:
Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında nâ-mahrem...
Ataların toprağı.
Harem-gâh:
Yabancıların
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!* Hercümerc: Altüst
Ankara, Tâceddin Dergâhı, 9 Mayıs 1921
*

"Bu manzume (şiir) yazılırken Yunan istilası altındaki topraklarımıza,
hususiyle (özellikle) Bursa’ya dair elim (acı) haberler geliyordu;
tetkikine de imkân yoktu." (M. Âkif )

Salâhaddîn-i girmemesi gereken
yer.
Eyyûbî: Eyyübî
hükümdarı.
Nâ-mahrem:
Haçlılara karşı
Yabancı.
başarı kazanmış,
Kudüs’ü kurtarmış
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Leylâ

Vahşet: Issızlık.
Zulmet: Karanlık.

“Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak?” derim, “yer pek”;
Döner, imdâdı gökten beklerim, heyhât, “gök yüksek”.*
Bunaldım kendi kendimden, zaman ıssız, mekân ıssız;
Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmetlerde tek yıldız!
Cihat yok: Sermedî bir seddi var karşında yeldânın;
Düşer, hüsrâna, kalkar, ye’se çarpar serserî alnın!
Ocaksız vâhalar, çöller; sağır, vâdîler, enginler;
Aran: Beynin döner boşlukta; haykır: Ses veren cinler!
Şu vîran kubbe, yıllardır, sadâdan dûr, ışıktan dûr;
İlâhî, yok mu âfâkında bir ferdâya benzer nûr?
Ne bitmez bir geceymiş! Nerden etmiş Şark’ı istilâ?
Değil canlar, cihanlar göçtü hilkatten, bunun, hâlâ,
Ezer kâbusu, üç yüz elli, dört yüz milyon îmânı;
Boğar girdâbı her devrinde milyarlarca sâmânı!
Asırlardır ki, İslâm’ın bu her gün çiğnenen yurdu,
Asırlar geçti, hâlâ bekliyor ferdâ-yı mev’ûdu!
O ferdâ, istemem, hiç doğmasın “ferdâ-yı mahşer”se...
Hayır, kudretli bir varlıkla mü’minler mübeşşerse;
Bu kat kat perdeler, bilmem, neden sıyrılmasın artık?
*

Cihat: Yönler.
Sermedî: Sonsuz, ölümsüz.
Sed: Engel, duvar.
Yeldâ: Gece.
Hüsrân: Ziyan.
Ye’s: Ümitsizlik.
Serserî: Başıboş.
Vâha: Çölde sulak ve yeşillik yer.

Muztar kaldığımız anlarda müracaat ettiğimiz bir meselimiz vardır: Yer pek,
gök yüksek. (M. Âkif )

Engin: Uçsuz bucaksız.
Vîran: Harap.
Sadâ: Ses.
Dûr: Uzak.
Âfâk: Ufuklar.
Ferdâ: Yarın, sabah.
Hilkat: Yaratılış.
Kâbus: Karabasan.
Sâmân: Servet.
Ferdâ-yı mev’ûd: Vaad edilen
yarın.
Ferdâ: Yarın.
Mü’min: İnanan.
Mübeşşer: Müjdelenmiş.
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Niçin serpilmesin, hâlâ, ufuklardan bir aydınlık?
O “aydınlık” ki, sönmek bilmeyen ümmîd-i işrâkı,
“Vücûdundan peşîman, ölmek ister” sandığın Şark’ı,
Füsunkâr iltimâ’âtıyle döndürmüş de şeydâya;
Sürükler, bunca yıllardır, o sevdâdan bu sevdâya.
Hayır! Şark’ın, o hodgâm olmayan Mecnûn-i nâ-kâmın,
Bütün dünyada bir Leylâ’sı var: Âtisi İslâm’ın.
Nasıldır mâsivâ, bilmez; onun fânîsidir ancak;
Bugün, yâdıyla müstağrak, yarın, yâdından müstağrak!
Gel ey Leylâ, gel ey candan yakın cânan, uzaklaşma!
Senin derdinle canlardan geçen Mecnûn’la uğraşma!
Düşün: Bîçârenin en kahraman, en gürbüz evlâdı,

Safahat
Ümmîd-i işrâk: Parlama
ümidi.
Peşîman: Pişman.
Füsunkâr: Büyüleyici.
İltimâ’ât: Parıltılar.
Şeydâ: Çılgın.
Hodgâm: Bencil.
Nâ-kâm: Arzusuna
erişemeyen.
Âti: Gelecek.
Mâsivâ: Dünyaya ait şeyler.
Fânî: Geçici.
Yâd: Anma.
Müstağrak: Dalgın,
kendinden geçmiş.

Kimin uğrunda kurbandır ki, doğrandıkça doğrandı?

Cânan: Sevgili.

Şu yüz binlerce sönmüş yurda yangınlar veren kimdi?

Berdâr: Asılmış.

Şu milyonlarca öksüz, dul kimin boynundadır şimdi?

Maktel: Katliam yapılan yer.

Kimin boynundadır serden geçip berdâr olan canlar?

Ye’s: Ümitsizlik.

Kimin uğrundadır, Leylâ, o makteller, o zindanlar?
Helâl olsun o kurbanlar, o kanlar, tek sen ey Leylâ,

Hilkat: Yaratılış.
Pervâz: Uçma.

Görün bir kerrecik, ye’s etmeden Mecnûn’u istilâ.

İmkân-ı i’zâz: Ağırlama
imkânı.

Niçin hilkat zemîninden henüz yüksek pervâzın?

Fecr-i sâdık: Gerçek fecir.

Ferş-i râh: Yolluk.

Şu topraklarda, şâyet, yoksa hiç imkân-ı i’zâzın,
Şafaklar ferş-i râhın, fecr-i sâdıklar çerâğındır;
Hilâlim, göklerin kalbinde yere tutmuş otağındır;
Ezanlar nevbetindir: İnletir eb’âdı haşyetten;
Cihâzındır alemler, kubbeler, inmiş meşiyyetten;
Cemaatler kölendir. Kâbeler haclen... Gel ey Leylâ;
Gel ey candan yakın cânan ki gaiblerdesin hâlâ!
Bu nâzın elverir, Leylâ, in artık ki bâlâdan,
Müebbed bir bahâr insin şu yanmış yurda, Mevlâ’dan
Ankara, Nisan 1922

Çerâğ: Işık, lamba.
Nevbet: Mehter .
Eb’âd: Mesafeler.
Haşyet: Korku, ürperme.
Cihâz: Çeyiz.
Alem: Minare ve kubbe
tepeliği.
Meşiyyet: İrade, Allah iradesi.
Hacle: Gelin odası.
Gaib: Görünmeyen.
Bâlâ: Yüksek.
Müebbed: Sonsuz.
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Tehlîl: Lâ ilâhe illallah“Allah’tan başka ilâh yoktur»
sözünü söyleme.
Ma’bed: İbadet yeri.
Sun’: Eser.
Sermedî: Ebedî, sürekli.
Secde: Baş eğme, namaz
kılarken başı yere koyma.

Gece

Haşyet: Korku.
Dâmân-ı Arş: Arşın eteği.
Ubûdiyet: Kulluk.

Üstad-ı hakîmim Ferid Beyefendi’ye*
Bütün kandillerin tehlîle dalmışlar… Şaşırdım ben:
Nasıl ma’bed ki sun’un, sermedî bir secde gökkubben!
Kapanmış, titriyor dünyaların haşyetle karşında;
Melekler, sanki başkesmiş durur dâmân-ı Arş’ında.
Ne rengâreng ubûdiyetle, yâ Rab, hercümerc âfâk:
Karanlıklar, ışıklar, gölgeler; lebrîz-i istiğrâk.
Bu istiğrâk uyandırmaz mı, devrettikçe, ekvânı,
Perîşan: Çünkü, yükselmiş değil feryâd-ı gümrâhım;
Şu mahşer mahşer envârın biraz yol verse, Allah’ım!
Evet, milyarla âlem vecde gelmiş bu’d-i mutlakta;
Benim bîçare gölgem çırpınır bir damla toprakta!
Samîmîdir bütün gûş ettiğin âvâz hilkatten,
Niçin gözyaşlarım haybetle dönsün sermediyetten?
*

Mehmed Akif’in “Bilge Üstadım” dediği Ferid (Kam) döneminin ünlü düşünür ve
şairlerindendir.

Hercümerc: Altüst.
Âfâk: Ufuklar.
Lebrîz-i istiğrâk: Taşkın dalış.
İstiğrâk: Dalış.
Ekvân: Varlıklar.
Feryâd-ı gümrâh: Sapmış
feryad.
Envâr: Nurlar, ışıklar.
Vecde gelmek: Dinî hisle
kendinden geçmek.
Bu’d-i mutlak: Sonsuz
uzaklık.
Gûş etmek: İşitmek.
Âvâz: Ses.
Hilkat: Yaratılış.
Haybet: Mahrumiyet.
Sermediyet: Sonsuzluk.
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Vahşetzâr: Issız
Şems: Güneş.
Diyorlar, hep şemsinden ayrılmış, bu ecrâmı…
yer.
Ecrâm:
Gök
İlâhî, onların bir an için olmazsa ârâmı;
Hicran: Ayrılık.
cisimleri.
Nasıl dursun, benim bîçâre gölgem, senden ayrılmış?
Nefha: Esinti.
Ârâm: Durma.
Güneşlerden değil, yâ Rab, senin sînenden ayrılmış!
Hasîr: Özleyen.
Bezm: Meclis,
Henüz yâdındadır bezminde medhûş olduğum demler;
toplantı. İtmînan: Emniyet,
O demlerdir ki yâdından kopar beynimde bin mahşer!
güven.
Medhûş:
Korkmuş,
Tutundun kibriyâdan bir nikâb, uçtun nigâhımdan.
Ye’s: Ümitsizlik.
ürkmüş.
Âfâk: Dünya,
İlâhî, bin tecelli berk ururken kıble-gâhımdan,
Dem: Zaman, an.
görülen
âlem.
Vurur mihrâbdan mihrâba alnım şimdi hüsranla;
Kibriyâ: Ululuk,
Enfüs: Nefsler,
Teselli bulmanın imkânı yok ferdâ-yı gufranla.
büyüklük.
canlılar.
Serilmiş, secdemin inler durur yerlerde mi’râcı!
Nikâb: Örtü.
Nigâh: Bakış.
Semâlardan gelir ummanların tehlîl-i emvâcı!
Mest: Sarhoş.
Nigâh: Bakış.
Sâkî-i bâkî:
Tecelli: Belirme,
Karanlıklar, ışıklar, gögeler sussun ki, Allah’ım,
Ölümsüz
sâkî.
görünme.
Bütün dünyâyı inletsin benim secdem, benim âhım.

Ömürler geçti, sen yoksun, gel ey bir tânecik Ma’bûd,
Gel ey bir tânecik gâib, gel ey bir tânecik mevcûd!
Ya sıyrılsın şu vahdetgâhı vahşetzâr eden hicran,
Ya bir nefhanla serpilsin bu hasîr kalbe itmînan.
Hayır, îmanla, itmînanla dinmez ruhumun ye’si:
Ne âfâk isterim sensiz, ne enfüs, tamtakır hepsi!
Senin mecnûnunum, bir sensin ancak taptığım Leylâ;

Berk urmak:
Şimşek çakmak.
Kıble-gâh: Kıble
yönü.
Hüsran: Yokluk
acısı.
Ferdâ-yı gufran:
Yarının affı,
rahmeti.
Mi’râc: 1. Hz.

Elest: “Değil
miyim?”Allah’ın
ezelde ruhları
yarattıktan sonra
onlara “Elestü
birabbiküm” (Ben
sizin rabbiniz
değil miyim?)
şeklinde hitab
etmesinden
kinayedir.

Muhammed’in
Yâd: Hatırlama.
Ezelden sunduğun şehlâ nigâhın mestiyim hâlâ!*
göğe yükselmesi.
Şâd: Mutlu,
Gel ey sâkî-i bâkî, gel, Elest’in yâdı şâd olsun:
2. Namaz.
sevinçli.
Yarım peymâne sun, bir cür’a sun, tek aynı meyden sun! Umman: Büyük
Peymâne: Kadeh.
deniz.
O lâhûtî şarabın vahyi her zerremden inlerken,
Cür’a: Yudum.
Tehlîl-i emvâc:
Bütün âheng-i hilkat bir zaman dinsin enînimden.
Mey: İçki.
Dalgaların tehlili.
Gel ey dünyaların Mevlâ’sı, ey Leylâ-yı vicdânım,
Lâhûtî:
İlâhî.
Ma’bûd: Tanrı.
Senin yâd olduğum sînende olsun, varsa, pâyânım!
Gâib: Bilinmeyen. Vahy: İlâhî ilham.
1925
Âheng-i hilkat:
*

“Cânıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr,
Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bimedim!”
Ahmed Paşa (M. Âkif 'in açıklaması)

Mevcûd: Var olan.
Vahdetgâh: Birlik
yuvası.

Varlığın âhengi.
Enîn: İnleme.
Pâyân: Son.
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Şehitler Âbidesi için
Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde,
Ey yolcu, şu toprak için can veren erler.
Hakk’ın bu velî kulları taş türbeye girmez,
Gufrâna bürünmüş, yalınız Fâtiha bekler.
1924
Velî: Evliya, ermiş.
Gufrân: Allah’ın affı, rahmeti
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Kıssadan hisse
Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?
“Târîh”i “tekerrür” diye ta’rif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Kıssa: Anlamlı hikaye.
Hisse: Pay, ders.
Tekerrür: Tekrarlama.
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Safahat için
“Arkamda kalırsa, beni rahmetle anarsın”
Derdim, sana baktıkça, a bîçâre kitâbım!
Kim derdi ki: Sen çök de senin arkana kalsın,
Uğrunda harâb eylediğim ömr-i harâbım?
Ömr-i harâb: Harab
olmuş ömür.
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Resmim İçin
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
Günler şu heyûlâyı da, er geç, silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?
Heyûlâ: Karaltı.
Ebediyet: Sonsuzluk.

Resmim İçin
Bir canlı izin varsa şu toprakta, silinmez;
Ölsen seni sırtında taşır toprağın altı.
Ey gölgeden ümmîd-i vefâ eyleyen insan!
Kaç gün seni hâtırlayacaktır şu karaltı?
Ümmîd-i vefâ: Vefa ümidi.

Resmim İçin
Dış yüzüm öyle ağardıkça ağarmakta, fakat,
Sormayın iç yüzümün rengini: Yüzler karası!
Beni kendimden utandırdı, hakikat şimdi,
Bana hiç benzemeyen sûretimin manzarası!
Sûret: Resim
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Bir gece
Ondört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin, o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler,
Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi!
Neden görecekler? Göremezlerdi tabiî;
Bir kerre, zuhûr ettiği çöl en sapa yerdi,
Bir kerre de, mâmûre-i dünyâ, o zamanlar,
Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!
Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zemînin.
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan, tefrika derdi.
Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
Bir nefhada insanlığı kurtardı o Ma’sum,
Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;
Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi geberdi!
Âlemlere rahmetti evet şer-i mübîni,
Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sâhipse, O’nun vergisidir hep;
Medyûn ona cemiyyeti, medyun O’na ferdi.
Medyundur o mâsûma bütün bir beşeriyet...
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret.
Hilvan 1931.

Hüsran: Kayıp.
Zuhûr ettiği: Ortaya
çıkmak.
Mâmûre-i dünyâ:
Dünyanın bayındır
yerleri, medenî
bölgeleri.
Buhran: Bunalım.
Beşer: İnsanlık.
Fevzâ: Kargaşalık,
anarşi.
Âfâk: Ufuklar.
Zemîn: Dünya.
Tefrika: Ayrılık.
Nefha: Soluk.
Ma’sum: Günahsız,
kabahatsiz (Hz.
Muhammed).

Kayser: Bizans
imparatoru.
Kisrâ: İran hükümdarı.
Zevâl: Yok olma.
Şer-i mübîn: Apaçık,
iyiyi kötüden ayıran
şeriat.
Şehbâl: Büyük kanat.
Medyûn: Borçlu.
Cemiyyet: Topluluk.
Ferd: Kişi, birey.
Beşeriyet: İnsanlık.
İkrâr: Tasdik, kabul.
Haşretmek: Dirilterek
bir araya toplamak
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Ne eser, ne de semer
“Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: Eseri;
Bir eşek göçtü mü, ondan da nihâyet: Semeri”
Atalar böyle buyurmuş, diye, binlerce alın,
Ne tehâlükle döker, döktüğü bîçâre teri!
Şu bekâ hırsına akıl erdiremem, bir türlü,
Sorsalar, bence, temâyüllerin en derbederi:
Hadi, toprakta silinmez bir izin var, ne çıkar,
Bağlı oldukça telâkkîye hakîkî değeri?
Dün, beyinlerde kıyâmet koparan “hikmet”i al,
Bugünün zevkine sor: Beş para etmez ciğeri,
Gündüzün, başların sütünde gezen “şâheser”in,
Gece, şâyet arasan, mezbeledir belki yeri !
İsteyen almaya baksın boyunun ölçüsünü,
Geri dur sen ki, peşiman, atılanlar ileri.
Bilirim: “Hep de semermiş!” diyecek istikbâl,
Tekmelerken şu kabarmış sıra kümbeltileri.
O ne çok bilmiş adamdır ki: Gider sessizce,
Ne esermiş, ne semer, kimsenin olamaz haberi !
1930

Tehâlükle: Çok arzu
ederek.
Bekâ: Ölümsüzlük.
Temâyül: İlgi, eğilim.
Derbeder: Savruk,
fena.
Telâkkî: Anlayış,
görüş.
Hikmet: Bilgece
fikirler, felsefe.
Mezbele: Çöplük.
İstikbâl: Gelecek.
Kümbelti: Kabarıklık,
tümsek.
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Derviş Ahmed *
“Bir ömürdür içiyorsun, bırak artık şunu!” der;
Derviş Ahmed bu hidâyetle hemen tövbe eder.
Ama bir tövbe ki: Binlikleri çarpar duvara;
Tas, çanak, testi perîşan, serilir tahtalara.
Rakı tûfânı, su girdâbı alırken odayı;
Anaforlarla dönerken mezeler fırdolayı;
Bir kerâmetle dedem postu oturtup sedire,
Oradan, mest-i zafer, bakmaya başlar seyire.
Başlar amma, pek uzun boylu seyirden bıkılır...
Derviş Ahmed de bizim, öğleye varmaz, sıkılır.
Kalkar, olmaz, yatar, olmaz, döner, olmaz dediği;
Neyle doldursa o bir türlü kapanmaz gediği?
Zikreder, vahdete girsem diye zorlar, giremez;
Hû çeker, sîne döver, hiçbiri eğlendiremez.
Sâ’atin ömrü soluktan da kısayken hani, dün,
O, ne yıllar devirir; sâniye geçtikçe bugün!
*

"Neyzen Tevfik’in üç bin dört yüzüncü tövbesinden istifası münasebetiyle." (M. Âkif )

Mest-i zafer: Zafer
sarhoşu.
Vahdete girmek:
Allah’ın varlığının
birliğini hissetmek
için inzivaya
çekilmek.
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Devrilen devriledursun, dedem “illâllah!” der;
Camı sarsar, damı sarsar, tepinirken ter ter!
Bu kadar velvele oynatsa yerinden ya biraz,
Ne harın şey ki “zaman” hiç yürümez, hiç tınmaz!
Derviş Ahmed, bu sefer, “ben yürürüm!” der mi sana!
               “Aman Ahmed’im, bana baksana!
               Bozacak mısın yine tövbeni?
               Kıracak mısın, yeniden beni?
               Sakın Ahmed’im, gideyim deme. “
Cezbe kuvvetlice gelmiş ki dışardan dedeme,
Bu, içinden kabaran sesle hiç irkilmiyerek,
Hakerenler yola bir düşme düşer: Yelyepelek!
“Derviş Ahmed! Gidiyorsun ya, sakın sapma sola!
İşte bak dirseğe geldin, göreyim şimdi: Mola!
                 Bu gidiş hayır değil Ahmed’im,
                 Dayan Ahmed’im, dikil Ahmed’im!
                 Aman Ahmed’im, göreyim seni,
                 Dayan Ahmed’im, göreyim seni!”
Lâkin aldırmıyor Ahmed, cereyanlar müdhiş;
Karnı irkilse, bacaklar gidecek, hem ne gidiş!
“Ne o? Meyhâneye geldin mi?” Sakın girme, dayan!
                 Aman Ahmed’im, sonu pek yaman!
                 Kuzum Ahmed’im, gireyim deme!
                 Mola istemem, vereyim deme!
                 Asıl Ahmed’im, kasıl Ahmed’im!
                 Bu geçid belâ, asıl Ahmed’im!
                 O ne batmalar, ne boğulmalar!”

İllâllah: Bıkkınlık, usanma.
Harın: İnatçı.
Cezbe: Manevî çekim
hali, vecd hali.
Yelyepelek: Aceleyle.
Cereyan: Akıntı.
Müdhiş: Korkunç.
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Asılır, boş, kasılır, boş, dedem en sonra dalar.
“Bâri meyhâneye düştün, be mübârek derviş.
İçmeden, geç ki desinler: Dede Sultan ermiş!
Hadi Ahmed, hadi yavrum, hadi son bir gayret!
.............
Lâkin Ahmed, bu ne gayret, ne tahammül, hayret!
Sen kurul lök gibi meyhâneye, ser postu, otur;
Yan, tutuş, sonra dayan: Dağ gibi dur, taş gibi dur!
Dağ demiş, taş demişim, doğru mu lâkin? Ne gezer!
Onu bir zelzele sarsar, bunu bir dalga ezer.
Seni kaç zelzeledir yokladı hiç sarsamadan;
Koca arslan, hani, övmüş de yaratmış Yaradan!
Öyle bir tövbe geçirdin ki, hakîkat, değdi;
Az belâ mıydı, seher vakti, o tûfan neydi?
Çiğnedin dalgayı, girdâbı çıkardın daraya;
Postu Cûdî’ye yanaştırdın, atıldın karaya.
Sallamış tekmeyi bir mülke, diyorlar, Edhem;
Yumruk atmış mı yarım binliğe? Hiç zannetmem!
Hak erenler, iyi bak kendine, mikdârını bil:
Sendedir nüshâ-i kübrâ, okumuşlarda değil!
Sen ne cevhersin, a devletli, ne cansın, bilsen!
Aba altındaki sultanlara sultansın sen.
Sen ki Kevser dağıtan Haydar’a kulsun ancak,
Sana ısmarlamıyan, kimlere ısmarlıyacak?
................
Hadi evlâd, Dede Sultan ne içer, bir sor ki...
Doldurun dervişe benden iki binlik Yorgi!
Hilvan 1930
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Lök gibi:
Bütün ağırlığı ile.
Daraya çıkarmak:
Dikkate almamak.
Cûdî: Nuh’un
gemisinin oturduğu
dağ.
Edhem: İbrahim
Edhem.
Hükümdarlığından
vazgeçerek derviş
olan şahsiyet.
Mülk: Varlık, saltanat.
Binlik: Yaklaşık üç
litrelik şişe.
Mikdâr: Derece.
Nühsâ-i kübrâ:
Bir çeşit mevlevî
muskası.
Kevser: Bir cennet
içeceği.
Haydar: Hz. Ali.
Yorgi: Rum
meyhaneci.
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Said Paşa imamı*
Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller;
Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler!
Yalının cebhesi, Ülker gibi, baştan başa nûr;
Nîm açık pencereler reng ü ziyâdan mahmûr.
Al, yeşil, mâvi fenerlerle donanmış kıyılar;
Serv-i sîmînler atılmış suya, titrer par par.
Dalgalardan seken üç çifte kayıklar sökerek,
Süzülür sâhile, şâhin gibi, yüzlerce kürek.
Bir taraftan bu akın yükseledursun karaya;
Bir taraftan dökülür öndeki saflar saraya.
Rıhtımın taşları, zümrüt gibi, Îran halısı:
Suda bitmiş çemen, üstünde Sultan Yalısı!
Renk renk açmış o başlar, biriken mahşere bak:
Fes, arâkiyye, sarık, yazma, bürümcük, yaşmak,
Taylasan, takke, nazarlıklı hotoz, âbânî,
Mavi boncuk, oyanın türlüsü, dal dal yemeni…
Ama birçokları da’vetli değilmiş, kime ne?
Bu açılmaz kapılar, şimdi, açık her gelene.
Avlu, dış bahçe, harem bahçesi, taşlık, yer yer,
Medd ü cezrin ebedî sâhası: Boy boy siniler;
Ki donandıkça o başlarla, hemen çepçevre,
Tablalar, ay dede çıkmış gibi, başlar devre!
Yayılır baygın, ılık bir buğu, bir tatlı duman:
Çözülür büsbütün âvâre siniler o zaman.
Kafalar tütsüyü aldıkça döner mest-i hayât;
İki el bir baş için, kim kime artık? Heyhât!
Orta katlar, sofalar; belli ki da’vetlilere:
*

"Ahlâkı da sesi gibi ilâhî olan bu adamı çocukluğumda bir kerre dinlemiştim.
Said Paşa’nın kim olduğunu bilemiyorum." (M. Âkif )

Âfâk: Ufuklar.
Nîm: Yarım, yarı.
Reng ü ziyâ: Renk ve ışık.
Mahmûr: Yarı sarhoş,
uykulu.
Serv-i sîmîn: Gümüş servi,
ay ışığı.
Arâkiyye: Derviş takkesi.
Yazma: Başörtüsü.
Bürümcük: İpek örtü.
Yaşmak: Yüz örtüsü.
Hotoz: Bir nevi kadın
baş süsü.
Âbânî: Sarı dallı nakışlarla
işlenmiş beyaz ipek
Âbânî: Sarı dallı nakışlarla
işlenmiş beyaz ipek
kumaştan yapılmış başlık.
Medd ü cezr: Geliş ve
gidiş.
Mest-i hayât: Yaşamaktan
mest.
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Sofralar tahtanın üstünde değil bir kerre;
Bir de, oldukça merâsimle mükellef huzzâr;
Sonra, kalkıp oturanlar bütün ashâb-ı vakâr.
Yatsı bir hayli geçer, çifte ezanlar verilir;
Yazma seccâdeler artık yere, boy boy, serilir.
Doğrulur Kıble’ye herkes, kılınır şimdi namaz;
Derken “âmin!” çekilip arz edilir Hakk’a niyaz
-Başlayın mevlide!
		
-Lâkin, hani? Mevlidhan yok!
-Sordurun!
-Hiç de gören bir kişi, bir tek can yok!
-Üsküdar’dan gelecek sözde, olur şey mi ki bu?
Bâri söz verme…
-Adam sen de, bırak meczûbu!
-Bence aynıyla kerâmet delinin gelmediği:
Şu ilâhîcilerin hepsi okur ondan iyi.
-Bilemem.
-Dinlediniz şimdi…
		
-Evet, çok yüksek…
Ama hazretle kıyâs etmeye gelmez.
			
-Ne demek?
-O anaç bülbüle eş beslemez artık yuvalar.
-Pek uçurdun, a beyim!
		
-Yok, ben uçurmam, o uçar:
Sâde bir gelse… Fakat gelmedi, bilmem ki neden?
-Beklemek nâfile, hâlâ ne gelen var; ne giden!
-Harem ağasında haber…
		
-Anlıyabilsek, ne diyor?
-Okuyun, beklemeyin emrini tebliğ ediyor.
Gâlibâ Vâlide Sultan gazab etmiş hocaya…
-Gazab ettiyse, çanak tuttu herif, doğrusu ya.
Bir saray halkını –sultanla beraber- hiçe say;
Bunca da’vetliyi, da’vetsizi beklet bir alay;

Mükellef: Bağlı.
Huzzâr: Bulunanlar.
Ashâb-ı vakâr: Ağırbaşlı
kişiler.
Mevlidhan: Mevlid okuyan.
Meczûb: Deli, divane.
Kerâmet: Olağanüstü hal.
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“Oyun ettim size; hey sersem adamlar!” diye, gül!
Çekilir nağme değil… Neymiş, anaçmış bülbül!
-Kim bilir, özrü mü var?
		
-Dinleyemem varsa bile!
Başlanır Mevlid’e mu’tâd olan âdâbıyle;
Önce tevhîd okunur; gaşy ile dinler herkes.
O, güzel, sonra müessir; sekiz on parlak ses,
Kimi yerlerde ilâhî, kimi yerlerde durak;
Kimi yerlerde cema’atle beraber çoşarak;
Kalan üç bahri terennümle, çekerken “âmîn!”
Ta uzaklardan çıkar zulmet içinde bir enîn.
Gecenin kalbi durur; ürperir inler; cinler;
Açılan pencereler, göz kulak olmuş, dinler:
O enîn karşıki sâhilden açılmaz mı biraz,
Sûr-ı mahşer gibi sesler çıkarır, şimdi, Boğaz!
Tutuşur; cebhe-i Sînâ’ya döner, sîne-i cev:
Sanki yüzlerce yanık ney savurur, yer yer , alev!
Kayalardan, kıyılardan bir ateştir çağlar:
Lâhn-ı Dâvûd ile inler yine gûyâ dağlar!
Âh o kudsî nefes eşbâha ederken sereyan,
-Karalar vecd ile pür cûş, sular pür galeyanDem çekip, dem tutarak etmeye başlar feryâd,
Boğaz’ın her tarafından bir İlâhî inşâd:
“Sultan-ı Rusül, Şâh-ı Mümecced’sin, efendim!
Bîçârelere devlet-i sermedsin, efendim!
Menşûr-ı “Le amrük”le müeyyedsin efendim!*
Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin, efendim!
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin, efendim!
Hak’tan bize Sultan-ı Müebbedsin, efendim!”***
………….
*
**

Kur’an-ı Kerîm’in Hicr Sûresindeki âyetine işarettir ki, mânası: “Onlar
(yani senin düşmanların, ey Muhammed) serserilikleri yüzünden ne
yaptıklarını bilmiyorlar.” (M.Âkif )
Şeyh Galib’in meşhur naatının bir kıt’ası

Anaç:
???
Mu’tâd:
Alışılmış.
Âdâb: Usül.
Tevhîd:
Mevlid’in
başlangıç
bölümü.
Gaşy:
Kendinden
geçme.
Müessir: Tesirli.
Durak: Tasavvuf
mûsıkîsinde bir
çeşit ilâhî.
Bahr: Bölüm.
Terennüm:
Güzel şekilde
okuma.

Pür cûş:
Coşkunlukla
dolu.
Galeyan:
Kaynama.
İnşâd: Okuma.
Sultan-ı Rusül:
Peygamberlerin
sultanı.
Şâh-ı
Mümecced:
Yüceltilmiş,
övülmüş şah.
Devlet-i
sermed: Sonsuz
mutluluk,
sonsuz nimet.

Cebhe-i Sînâ:
Sîna dağının
yüzü.

Menşûr-ı “Le
amrük”: Le
amrük fermanı.
Hicr suresinin
72. âyetinin
başında
Allah’ın Hz.
Muhammed’in
ömrüne
yemin ibaresi:
“Resulüm
ömrüne yemin
ederim ki...”

Sîne-i cev:
Atmosferin
sinesi.

Müeyyed:
Teyid edilmiş,
doğrulanmış.

Lâhn-ı Dâvûd:
Dâvud
Peygamberin
sesi, tok ses.

Dîvân-ı İlâhî:
Allah’ın meclisi.

Zulmet:
Karanlık.
Enîn: İnleme.
Sûr-ı mahşer:
Mahşer günü
çalınan boru.

Eşbâh: Kişiler,
vücutlar.
Sereyan:
Yayılma.

Ser-âmed: Başta
gelen.
Sultan-ı
Müebbed:
Sonsuzluk
sultanı.
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Kesilir, gitgide, tedric ile sesler artık,
Aktarır sâhile mevlidciyi bir köhne kayık.
Koşarak, doğruca mâbeyne alır karşı çıkan;
“Nerde kaldın, hoca?” der, Vâlide Sultan o zaman,
“Sen de kalleşlik edersen, bize eyvahlar ola!”
-Henüz akşamdı ki, gelsem diye, düştüm de yola,
Yürüdüm haylice… Derken –hele sen kısmete bak!Öteden karşıma bir yaşlıca hâtun çıkarak,
“Azıcık dursana, oğlum!” dedi. Durdum, nâçar.
-Göğsün imanlıya benzer, sana bir hizmet var,
Ama reddetme ki, zâten beni mahvetmiş ölüm;
Bir perîşan anayım, dağ gibi evlâd gömdüm!
Kızımın cânı için, bâri bu kırkıncı gece,
Şöyle bir mevlid okutsam, diyorum, kendimce.
Nasıl etsem? Okuyan çok ya, benim yufka elim…
Hocasın, elbet okursun; hadi oğlum, gidelim.
Ne olur bir yorulursan, hadi, bekletmek, günah!
Sen benim yavrumu şâd et ki, rızâen li’llâh!
İki dünyâda azîz eylesin Allah da seni.
Hâtunun sözleri dîvâneye döndürdü beni;
Ne saray kaldı hayâlimde, ne sultan, ne filân;
“Çile dolsun, yürü öyleyse, dedim, oldu olan!”
Size yüzlerce adam mevlid okur benden iyi,
Ama bîçare kızın, bağrı yanık, anneciği,
Yoklasın merdini, nâmerdini, insan diyerek,
Eli yüzlerce heyûlâya değip boş dönecek!
Fukaranın seneler, belki, siler göz yaşını;
Hangi taş pekse, hemen vurmaya baksın başını,
Elin evlâdına yanmaz parasız bir kimse!
Çaresizdim sizi bekletmede, beklettimse.
-Hoca! der Vâlide Sultan, beni ağlatma, yeter!
Yeniden mevlid okursun bize, da’vâ da biter.
1931

Tedric: Derece
derece.
Mâbeyn: Haremle
selâmlık arasındaki
kısım.
Vâlide Sultan:
Padişahın annesi.
Hâtun: Hanım.
Nâçar: Çaresiz.
Eli yufka: Parası az.
Rızâen li’llâh: Allah
rızası için.
Heyûlâ: Ürkütücü
şey.
Da’vâ: Mesele,
sorun.
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Tek hakikat
Tek hakîkat var, evet, bellediğim dünyâdan,
Elli altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın;
Hepimiz kendimizin, bağrı yanık, âşıkıyız;
Sâde, ilânı çekilmez bu acâib aşkın!
1933
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Hayat arkadaşıma
Seni bir nûra çıkarsam, diye koştum durdum,
Ey, bütün dalgalı ömrümde, hayat arkadaşım!
Dağ mıdır, karşı gelen, taş mı, hep aştım, lâkin.
Buruşuk alnıma çarpan bu sefer kendi taşım!
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San’atkâr
7. Kitab’ın son şiiri. Ünlü mûsıkîşinas Şerif
Muhiddin Targan’la ilgili. Amerika’da ona
destek veren Archibald Bullok Roosvelt’e
ithaf edilmiştir. Âkif, bu şiirinde “san’atkâr”
vesilesiyle kendi hayal kırıklıklarını, üzüntülerini,
duygularını ve İslâm dünyasının yakın dönemde
içine düştüğü üzüntü verici durumu dile getirir.
Toplumunun yaşadıkları ile san’atkârın hayatı
birbirinden ayrılamayacak kadar içiçedir. Şiirin
son bölümünde bu duygular en güçlü şekilde
ifade edilmektedir:
-“Yetim ufuklar”ı okşar durur şu anda şafak,
Şafak sökünce de, yıldızlar okşayıp duracak;
“Acıklı sîne”yi dersen, güneşlidir yarına.
Fakat, benim gecemin simsiyah ufuklarına,
Şu kubbeden ne ziya var, ilâç için, ne sadâ,
Bütün nasîbi o ıssız, o sermedî yeldâ!
Harîm-i kalbime indim mi, titrerim tir tir,
Adım başındaki iz, çünkü bir gurûb izidir.
Evet, gurûb izi, lâkin, adem misâli derin,
Tulû’u mahşere kalmış batan güneşlerimin...
Neden, fakat, heyecânın? Nedir yüzündeki yaş?
Sonunda yolcunu incitme, ey güzel yoldaş!
Hudâ bilir ki dayanmaz, taş olsa bir sîne,
O gözlerinde dönen sağnağın dökülmesine.
Hayır! Yakar beni derdimle âşina çıkman,
Bırak ben ağlıyayım, sen çekil de karşımdan.
Belâ mı kaldı ki dünya evinde görmediğim?
Bırak, şu yaşları, hiç yoksa, görmeden gideyim.
1933

Ziya: Işık.
Sadâ: Ses.
Sermedî: Sonsuz.
Yeldâ: Gece.
Harîm-i kalb: Kalbin
derinlikleri.
Gurûb: Batış.
Adem: Yokluk.
Tulû: Doğuş.
Hudâ: Tanrı.
Âşina: Tanıdık.
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