
b :_ I  KÜLTTJR v e  TURÎZM BAKANLIĞI YAYINLARI : 815

Doç.Dr. Önder GÖÇGÜN

TÜRK BÜYÜKLERİ DIZÎST • 4-5Î



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI : 815

ZIYA PAŞA

Doç.Dr.Önder GÖÇGÜN

TÜRK BÜYÜKLERİ DÎZÎSİ ; 43



Kapak Düzeni: Saim ONAN

ISBN 975 - 17 - 0039 - 6 

© Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987

Onay: 25.6.1987 tarih ve 928.1-2903 sayı 
Birinci baskı, 1987 
Baskı sayısı: 15.000 
Tekser 0£set - İZMİR



III

iç in d e k il e r

Önsöz................................................ V-VI
Hayatı..............................................  7-12
Eserleri ve Edebî Kişiliği..................  13-32
Eserlerinden Seçmeler:
Kaside.............................................. 34-35
Kaside ;............................................. 36-39
Gümüşsuyu Çeşmesi’ne Tarih........... 40-41
Tercî-i Bend...................................... 42-49
TerMb-l Bend...................................  50-73
Tercî-i Bend...................................... 74-95
Gazel................................................ 96-97
Gazel...............................................  98-99
Gazel.................................. .............  100-101
Gazel...............................................  102-103
Gazel...............................................  104-105
Şarkı...............................................  106-107
Şarkı...............................................  108-109
Sebeb-i Tertîb-i Harabat.................. 110-115
Meşrût u Ahvâl-i Şâirî......................  1 16-125
Rüya................................................  126-133
Defter-i A'mâlim’den........................  134-139
Zafer-nâme Şerhi’nden....................  140-141
Bibliyografya.................................... 143-145





V

o N  s o Z

Bu kitapta: Tanzimat Edebiyatı'nm ünlü şâiri, f i 
kir, san'at ve devlet adamı Ziyâ Paşa'nın hayatı, eserleri 
ve onlardan seçtiğimiz parçalar yer almaktadır.

Ziyâ Paşa'nın; özellikle başından geçen çeşitli 
siyâsi ve sosyal olaylara bağlı olarak yazdığı tecrübe 
yüklü, hikmet dolu, ibret ve nasihat verici, yol gösterici 
şiirleri o zamandan bugüne kadar dillerde dolaşarak 
gelmiş, hattâ bazı beyitleri, mısraları âdetâ birer ata
sözü hüviyeti kazanmıştır. Biz burada, gerek bunlardan 
ve gerekse diğer nazım ve nesir türündeki eserlerinden 
seçmeler sunuyoruz. Onların, her seviyedeki okuyucu ta
rafından kolayca anlaşdmasmı sağlamak üzere, karşı
larına kısaca anlamlarını vermeyi uygun bulduk. Hiç 
şüphesiz, bu metinlerin esas mâhiyeti; ruhunda, özünde 
saklıdır. Bunları tam anlamıyle değerlendirebilmek 
için ise, yazıldıkları devrin tarihî, siyâsî, sosyal ve psi
kolojik şartlarını ve o şartlar çerçevesinde Ziyâ Paşa'ın 
mâcerasını, durumunu, yerini çok iyi bilmek gerekir.



VI

Seçtiğimiz metinlerde de açıkça görüleceği üzere, 
çoğu zaman ağırbaşlı nasihatlerde, öğütlerde bulunan 
şâirimiz; bunu, bazen yergi, sitem ve alayla birlikte ve
rir. Bazen d e :

Râhat ü ikbâl ile olmak dilersen kâm-yâb 
Çal becer uydur mûcâzâtmdan etme ictinâb

(Rahat ve huzur içinde yaşamak, ilerleyip yüksel
mek, arzularına ulaşmak, mutlu olmak istersen; çal, 
becer, uydur ve yaptığın işin karşılığından, cezasından 
asla çekinme !.)

.. gibi kötüyü, çirkini insanı aşağılatıcı tutum ve 
davranışları benimser görünerek; temelde, bunlardan 
hareketle asıl, memleket ve millet, hattâ insanlık hay
rına iyiye, güzele yönelmeyi telkin ve tavsiye eder. Bu 
ince noktayı, bilhassa gözden uzak tutmamak ve eserle
ri, ona göre değerlendirmek yerinde olur.

Kendisinin de, bir zamanlar Vâli olarak vazife gör
düğü, önemli ve çok değerli hizmetler verdiği Konya'da 
hazırladığımız bu çalışma; Ziyâ Paşa'yı ve eserlerini 
tanıtma, sevme ve sevdirme görevini yerine getirebilirse 
bu, hem şâirimizin rûhunu ve hem de bizi mutlu edecek
tir.

Doç. Dr. Önder GÖÇGÜN



H

Ziyâ Paşa, 1829 yılında İstanbul KandiUi'de dogdut^). 
Babası, Galata Gümrüğü kâtiplerinden Erzurumlu Fer- 
Idüddln Efendl’dlr

Önce, KandlH’dekl Mahalle Mektebi'ne, daha sonra 
da devlet dairelerine eleman yetiştirmek üzere kurulmuş 
bulunan Edebi İlimler Mektebi ne devam etti

Daha 15 yaşmda iken, lalası İsmail Ağa’dan Halk 
Edebiyatı zevkini alarak Âşık Ömer'i, Âşık Kerem’i, 
Âşık Garib’i, Gevherî’yi okudu Bir müddet sonra, on
lara nazireler ve bazı okul arkadaşlarma da hicviyeler 
yazmaya b ^ a d ı.  1845 yılında öğrenimini tamamlaya
rak, Vilâyet Mektûbî Kalemi’ne memur olarak girdi 
Orada da. Dîvân Edebiyatı'na karşı ilgi duymaya 
başladı. Bunda, birlikte çalıştığı Fatin Efendi'nin büyük 
rolü oldu Kendisine ilk etki eden Divân şâirleri Vehbi 
ile Vâsıf idi. Kısa zamanda onları taklide özendi ve 
artık, klâsik tarzda eserler yazmak heyecanım duymaya

1) Doğum tarihi ile ilgili olarak, çeşitli tesbitlere dayalı fazla 
bilgi için bkz:

Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil, "Ziyâ Paşa Üzerinde Bir 
Araştırma" Ank. 1979, 1. cüd, 2. bsk. s. 2-4

2) "Ziyâ Paşa’nın Evân -ı Tufûllyyeti Hakkında Makâlesi"
Mecmua -i Ebuzziyâ, 15 Rebiü’l-evvel 1289 / 1872 nu : 13, 
S.419

3 ) Osman Ergin, 'Türkiye Maarif Tarihi" c.I, s. 55-56
4 ) Prof Dr. M. Kaya Bilgegil, ag.e. , s.8

5 ) Ziya Paşa. "Harâbât" Mukaddime, Sebeb -i Tertib -i Harâbât 
kısmı, İst. 1291 s. 4

6 ) Prof Dr. M. Kaya Bilgegil, a.g.e., s. 16
7 ) "Ziyâ Paşa’nm Evân -ı Tufûliyyeti Hakkmda Makalesi"

a.gy., s. 247



başladı. Eski Edebiyatımız'daki söyleyiş kudretine duy
duğu hayranlığı:

Yârab bu ne sihr, ne keramet

diye dile getirdi. Halk Edebiyatı'ndan, Divân Edebi- 
yatı'na bu meyli; kendisine göre bir dünyadan, başka bir 
dünyaya geçmek gibi idi. O arada. Arapça ve Farsça özel 
dersler aldı ve edebiyat alanmda bilgisini artırmaya 
gayret gösterdi. Diğer taraftan, iki ayrı edebiyat çevresi
ne girdi. Bunlardan birincisi; Hâfız Müşfik, Âlî, Emin 
Firdevsî, Galip Bey, Hâlet Bey gibi şâirlerin gittikleri 
Gümüşhalkalılar, Servililer, Altunoluklar .. gibi mey
hanelerdi İkincisi ise, Mahmud Paşa Camii ci
varında, devrin ünlü bilginlerinin ve şâirlerinin top- 
lamp, İlmî ve edebi konuşmalar yaptıkları Lebib Efendi 
Konağı idi

1856'da, Mustafa Reşid Paşa’nm yardımı ile Sa
ray'a alındı ve Mâbejm -i Hümâyun Beşinci Kâtibi oldu 

Ethem Paşa’nın tavsiyesi üzerine. Fransızca 
öğrenmeye başladı.Bu çalışmalarını kısa sürede ilerlete
rek, daha Mâbeyn kâtipliği sırasında Fransızca’dan 
Tartüfü ve Engizisyon Tarihi'rü Türkçe'ye çevirdi

1861 yılı sonlarında, Mâbeyn'deki vazifesinden 
uzaklaştırılmasına az bir zaman kala; her hafta Salı 
günleri Hersekli Ârif Hikmet Bey'in Lâleli’deki evmde

8 ) Ztyâ Paşa, "Harâbât” s. 4
9 ) Ebuzziya Tevfik, "Nümûne -i Edebiyyat -ı Osmaniyye" İst.

1308, s. 248
10 ) İbnülemln Mahmud Kemâl İnal, "Son Asır Türk Şâirleri

İst. 1938, c. II s. 869-870
11) Tercümân-ı Ahvâl gzt . nu: 355, 19 Muharrem 1280/1863

12 ) Eb\ızziya Tevfik, a.g.e. , s. 249-251



toplanarak şiir ve edebiyat sohbetlerinde bulunan, bir
likte gazeller ve kasideler tertip eden Encümen -i Şuarâ 
(Şâirler Topluluğu)’ ya katıldı. Burada Lebib Efendi, Os
man Şems Efendi, Hoca Nâilî, Manastırlı Fâik, Recâi - 
zâde Celâl, Kâzım Paşa, Hâlet, Hakkı, Hersekli Ârif Hik
met, Fâik Memduh ve Nâmık Kemâl gibi isimler bulu- 
nityordu

Aynı yıl, Saray’dan uzaklaştırılmak maksadıyle 
Zabtiye Müsteşarlıgı'na tâyin edildi. On üç gün sonra da, 
Atina’ya sefir oldu. Ancak O, bu vazifeye gitmeyerek isti
fa etti. Bunun üzerine Kıbrıs'a mutasarrıf oldu. Kıbrıs 
Mutasarnflığı’na 1862 yılı Nisan ayında başlayan 
şâirimiz, böylece «Paşa» ünvanını aldı. Artık, «Ziyâ 
Bey«* adı, «Ziyâ Paşa» şekline dönüşmüş bulunuyordu. 
Kıbrıs’ta, çeşitli alanlarda aktif çalışmalar yapan 
şâirimiz, bir de okul ile câmi inşa ettirdi Daha sonra 
İstanbul'a döndü ve Bosna müfettişligi'ne tâyin olundu. 
Lâkin, o vazifede fazla kalmayarak, istifasım verdi. 
1863'de, on iki bin kuruş maaşla Amasya Mutasarrıfı ol
du (^5). Burada da birçok imâr faaliyetlerine girişti. 
Amasya ile beş kazasında altı Hüjcûmet konağı, altı il
kokul, altı saat kulesi, bir lise, bir hapishane yaptırdı. 
Geniş yollar, meydanlar açtırdı, yeni iş yerleri ile bir 
bedesten inşâ ettirdi. Hayvanlara ve ürünlere musallat 
olan zararlılarla, hastalıklarla mücadele etti O ara-

13 ) tbnülemin Mahmud Kemâl tnal, "Hersekli Â rif Hikmet 
Divânı” İst. 1334, s. 18-19 ve:
Süleyman Nazif, "İki Dost" İs t 1925, s. 40

14) G.HiU, "A Histoıy O f C^rus" Cambridge 1952, p. 236 
15 ) Prof. Kenan Akyüz, "Ziyâ Paşa’nm Biyografisine Âit Belge

ler" Türk Dili, c:V sayı: 57, s. 547
16) Rûznâme -i Ceride -i Havâdis, nu: 202 Rebiü'l-evvel 1282/ 

1865, s. 820 ve:
SLğ.ĝ t. , nu: 296, 16Receb 1282/1865 s. 1182



da, bütün bu hizmetlerini ebedileştiren tarih manzume
leri de kalem aldı

Buradan Canik mutasarrıflıgı'na tâyin oldu, ancak 
vazifeye başlamadan (is) İstanbul'a döndü ve Sultan 
Abdülaziz için şu teşekkür manzumesini yazdı:

Derdinle görsen ne hâle girdim 
Varımı cânımı yoluna verdim 
Yıllarca vasim özledim durdum

Dünya gözüyle ben seni gördüm 

Ömrümde bugün murâda erdim

İstanbul'da, aym yılm Ekim aymda yeniden 
Meclis-i Vâlâ üyeliğine getirildi (^o) Lâkin, 
İmparatorluğun Sırbistan, Suriye ve Girid gibi yerlerde
ki ayaklanmalarla toprak kaybetmeye başlaması ve bil
hassa, Belgrad Kalesi’nin Sırbistan’a verilmesi üzerine, 
Hükûmet'e karşı cephe aldı. Âlî Paşa ile bir ara düzelen 
arası, yeniden açıldı. Muhbir gazetesinde açıkça ve agır 
tenkidlerde bulundu. Hükümet de. izlediği iç ve dış 
siyâsete karşı çıkanları İstanbul'dan uzaklaştırmak is
tedi. Bu maksatla Nâmık Kemâl'i Erzurum Vâli Yardım-

17) Külliyât-ı^yâ Paşa, İst 1342/1924, s. 105-107
18) Şâirimizin, Canik’e tâyin olunması ve fakat bu vazifeye 

başlamaması hakkında haberler için bkz:

Rûznâme-i Ceride -i Havâdis, nu: 298, 18 Receb 1282/1865 
s. 1189ve^

a.g. gzt.. nu: 326, 29 Şaban 1282/1865 s. 1302
19) Eş’âr-ıZiyâ, IsL 1298, s. 231-232

20) Rûz-nâme-1 Ceride-i Havâdis, nu: 505, 27 Cumâde’l-ûlâ 1282/
1865



cılıgı'na, Ziyâ Paşa’)^ da ikinci defa olmak üzere Kıbns 
mutasamflıgı’na tâyin etti O da, havası kendisine 
ve âilesine yaramadığı için Kıbns yerine Rodos Muta- 
samflıgı'm istedi. Bu teklifi kabul olunarak, Rodos Mu
tasarrıflığı verildi Ne var ki, bundan dört gün önce 
Ziyâ Paşa, Nâmık Kemâl ile birlikte yurd dışına 
kaçmıştı Şâirimiz, 7 Recep 1871'de Paris’te yazdığı 
bir Kaside'de bu kaçışının, Âlî Paşa'mn kininden ve 
düşmanlıgıdan uzaklaşmak için olduğunu belirterek:

Bir başka çâre kalmadı tahlîs-i cân içün 

Terk-i diyâra eyledim âhir azimeti

(Canımı kurtarmak için başka bir çâre kal- 
madıgmdan, sonunda vatam terk ettim.)

der. Hükümet ise, onların bu kaçışlarını kötü niyetle
rine bağlayarak; Cerîde-i Havâdis gazetesiyle, itham edi
ci bir üslûp içerisinde halka duyurur.

Ziyâ Paşa, Paris'te: Nâmık Kemâl, Ali Suâvi, Kânî 
Paşa-zâde Rifat Bey, Âgâh Efendi, Necip Paşa'mn torunu 
Mehmed Bey, Reşad Bey, Nuri Bey gibi Jön-Türkler ile 
birlikte. Prens Mustafa Fâzıl Paşa'mn maddî himâyesi 
altına girdi. Mısır Hidivi İsmail Paşa'nm kardeşi olan

21) Muhbir gzt, nu;41 5 Muharrem 1284/1867
22 ) Ziyâ Paşa'nm, bu husustaki isteği ve kendisine verilen

resmi cevap metinleri için bkz:
Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil, a.g. e., -vesikalar bölümü-vesika: 
XIV. XV 8.324-325

23 ) Ebuzziyâ Tevfik, ’Yen i OsmanMar" Yeni Tasvîr-i Efkâr, nu:
15 14 Haziran 1909 ve:

Ali Suâvi,'Yeni Osmanlılar Tarihi" Ulûm gzt., II. 15 s. 1909

24) KüUiyât-ı Ziyâ Paşa, İst. 1342/1924, s. 62



Mustafa Fâzıl Paşa, Mısır VâlUigi verasetinden mahrum 
bırakılmış, buna karşılık, kendisine dört buçuk milyon 
İngiliz lirası tazminat verilmişti. O da, Paris'te Jön- 
Türkler'in temsilcisi durumuna geldiği gibi, büjmk seıve- 
tl ile onlann birinci derecede koruyucusu, maddî de
stekçisi olmuştu.

Ziyâ Paşa ve Nâmık Kemâl’in de Paris’e gelmesiyle, 
Paris’deki evini Jön-Türkler’e açan Mustafa Fâzıl Paşa; 
ayrıca servetinden, herbirine teker teker maaş da 
bağladı

O sırada Paris'de, geniş bir alanda her milletin 
tarım ürünlerini ve makinalannı teşhir etmek üzere 
büyük bir sergi açıldı. 3. Napolyon tarafından, Sultan 
Abdülaziz de buraya davet edildi. Ancak, oradaki 
varlıkları Padişah'ı rahatsız edeceğine kesinlikle i- 
nanılan Yeni Osmanlılar, yani Jön-Türkler, Fransa’yı 
terk etmeye zorlandılar.

30 Haziran 1867'de Paris'ten ayrılan Jön- 
Türkler'den Ziyâ Bey ile Nâmık Kemâl, Âgâh ve Suâvi 
Efendiler Londra'ya; Mehmed, Reşad ve Nuri Beyler Jer- 
sey adasma; Kânî Paşa-zâde de Brüksel'e gitti (̂ 6)

Sultan Abdülaziz; Fransa gezisini tamamlayıp, 
İngiltere Kraliçesi Viktorya'mn daveti üzerine bu defa 
Londra'ya geçti. O arada Ziyâ Paşa, kendisini Avrupa’ya 
kaçmaya zorlayan sebepleri sıraladığı meşhur "Arz-ı 
Hâl" ’ini, Padişah’a sunmak fırsatım buldu. Daha sonra 
Londra'da, Nâmık Kemâl ile birlikte Muhbir ve Hürriyet 
gazetelerini çıkardı. İstanbul'da bulunan ve artık Yeni 
Osmanlılar'ın Hükûmet'e cephe almalarını istemeyen 
Prens Mustafa Fâzıl Paşa, daha birinci sayısmdan itiba-

25) YeniTas\îr-iEfkâr,nu: 119 27 Eylül 1909 
26 ) Ali Kemâli, "Abdülaziz'in Mısır ve Avrupa Seyahati " 

IsL 1944, s. 115



ren Hürriyet gazetesine açıkça karşı koyarak, kendile
rine; «ya susarlar, ya da paralarını keserim.. » yollu bir 
emir gönderdi. O’nun bu kesin emrine uyan Nâmık 
Kemâl, Hürriyet'ten ayrıldı. Ziyâ Paşa, Hürriyet gazetesi
ni tek başına İngiltere'de ve oradan gittiği İsviçre'de 
çıkarmaya başladı. Buradaki yazılarında Tanzimat'ı, ya
bancılara verilen türlü imtiyazları, haklan, eğitim siste
mini, edebiyatımızm şiir ve nesir dilinin anlaşılmaz du
rumunu açıkça tenkid ettiği gibi, karşılarmda bulunduğu 
Âlî ve Fuad Paşalar'a da çattı. Cenevre’de, Hürriyet'in 
yüzüncü sayısını tamamlajrmca, Ali Suâvi'nin tavsiyesi 
üzerine yayınım durdurdu. Orada aynca:

Görmeden âsâr-ı Nisân'm bahâr elden gider
Güller âhir râm olur ammâ hezâr elden gider

Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm 

Dolaşdım mülk-i İslâm’ı bütün -vârâneler gördüm ^̂ 8)

Ne kânüna ne cebr ü zora ne Hünkâr’a tâbidir 
Bu bender-gehde herkes dirhem ü dinâra tâbidir

beyitleriyle başlayan gazellerini yazdı ve Marsil
ya'daki Ali Suâvi Efendi'ye gönderdi. O da bunları, ilk o- 
jarak Ulüm gazetesinde neşretti.

1870-1871 yıllarmda, Mısır Hidivi İsmail Paşa'mn

27) Ulûm 15 Şaban 1287/1870, s. 96

28) a.g.^L, ayn. sh£
29) a-g.gzt, s. 115



baskısiyle bir karamsarlık havasına giren Ziyâ Paşa: 
tamamiyle buruk, çekingen bir insan hâline geldi. Mısır; 
şâirimizi, konuşacağı adamlara kadar takip ve tehdid 
ediyordu. Mustafa Fâzıl Paşa da maddî desteğini çekti. 
İstanbul'daki sarraflara olan borcunun, faizi bile asıl 
borcunu aştı. Oradaki âilesi de hayli sıkıntıya düştü. Bu 
duygular içinde:

Dehrin ne safâ var acaba sîm ü zerinde
İnsan "bırakır hepsini hîn-i seferinde

(Şu dünyarun servetinde ne zevk var, bilmiyorum; 
çünki insan, onlann hepsini ölümle terk eder, gider.)

Milyonla çalan mesned-i izzetde ser-efrâz
Birkaç kuruşu mürtekibin câyı kürekdir (31)

(Milyonlar çalan baştacı edilir, kendisine büyük 
makamlar verilir; birkaç kuruş alan ise, kürek cezasına 
çarptırılır.)
şeklinde şiirler kaleme aldı.

Daha sonra Cenevre’den Paris'e gitti ve birkaç haf
ta geçince, Âlî Paşa'mn öldüğü haberini aldı. Yurda 
dönüp, dönmeme konusunda hayli tereddütler gösterdi 
ise de, İstanbul'dan aldığı davet üzerine, 29 Kasım 
1871'de Paris’ten yola çıkarak (32)̂  İstanbul’a geldi ve 
böylece beş yıllık Avrupa macerası sona erdi.

1871 yılımn son günlerinde Dîvân-ı Ahkâm-ı Ad- 
liyye’de kurulan İcrâ Heyeti Reisligi’ne tâyin olundu (33]. 
Lâkin, devamlı hastalık çekmeye ve hattâ ihtiyarlık ha-

30) KûUlyât-ıZiyâPaşa. lst.1342/1924, s. 138
31) ag.e., s. 143
32) Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil, a.g.e., -vesikalar bölümü - ve 

sika; LXXV1, s. 394
33) Nâzım Paşa, "Bir Devrin Tarihi" Cumhuriyet gzt., 6 

Şubat 1932, tefrika nu: 15



vasına girmeye başladı. Bununla birlikte, Midhat Paşa 
İle dayanışma içinde çalışarak. Adliye işlerinin düzene 
konulmasmda büyük gayret gösterdi. Bu vazifede iken, 
bir işten dolayı azledildi ve böylece ciddî bir maddî 
sıkıntmm içine düştü. Son derece güç durumda bulun
duğu bir gün, Hristiyan misyonerlerden birisi kendisine 
gelerek; «büyük para karşılığında, - lâkin devletin ve 
milletin menfaatlerini zedeleyebilecek tarzda - isimsiz, 
imzasız bir kitap yazması..» teklifinde bulundu. O'nun; 
hastalıktan ve sıkmtıdan, zaruretten kıvranan hâline 
rağmen, son derece takdire değer bir ibret vesikası deni
lebilecek, Türk'ün şeref ve haysiyetine yaraşan asil ce
vabı ise şu oldu :

" - Efendi!.. Siz beni, paraya; dînini, ismini, milli
yetini satar bir adam mı zannediyorsunuz? "

Bütün bunlardan sonra şâirimiz; dış şartlardan 
bıkmış, bezmiş bir durumda, düşüncelerinden ziyade 
duygulan ile yaşamak isteyerek. Klâsik Şür'e yöneldi ve 
"Harâbât" adlı antolojik eserini tertip etti. Nâmık 
Kemâl İse, O’ndaki bu değişikliği hayretle karşıladı ve bu 
kitabım, "Tahrîb-i Harâbât" ve ’Talâp" adlı eser
leriyle tenkid etti. Ziyâ Paşa, çok sevdiği Nâmık Kemâl 
Bey'i kırmamak için, O’nun yer yer hissî ve hattâ hatalı 
tenkldleri ne aldırmaz göründü.

Sultan B.Murad’m tahta geçmesi üzerine, Mâbeyn 
Başkâtipliği'ne getirildi. Ancak, bu makamda bir gün

34) a.g.gzt., 21 Şubat 1932, tefrika nu:28
35) Harâbât, İst. Şaban 1291, Matbaa-iÂmlre
36) Tahrîb-1 Harâbât, Kostantıniyye 1303, Matbaa-i Ebuz 

2fyâ
37) Taldb, İst. 1312, Matbaa-1 Ebuzziyâ
38) Bu hususta, det^dı bilgi için bkz:

Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil, "Harâbât Karşısında Nâmık 
Kemâl "İst. 1972, İrfan Yaymevi
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kaldı. Sadrazam Mütercim Rüşdî Paşa’nm şiddetle karşı 
kovması üe ertesi gün azledildi (39)- Padişah da, bu defa 
O’nu on beş bin kuruş maaşla, açık bulunan Maanf 
Müsteşarhgı'na tâyin etti (̂ o). Ziyâ Paşa, altı ay kadar de
vam eden bu yeni memuriyeti sırasında, hep sıyası ve 
politik işlerle uğraştı. Bunların en önemlilerinin 
başmda, "Kanûn-ı Esâsı" (Anayasa) hazırlıkları geliyor
du Bir hareket adamı olan Mldhat Paşa’nm arkasmda. 
fikir adamı olarak Zlyâ Paşa dikkati çekiyordu.

II Abdülhamid’in tahta çıktığı sıralarda. Saray'da 
bir gün müddetle bir de Tercüme Cemiyeti Reisi oldu. 
Türk-Rus Harbi sırasmda da, askere kışlık ihtiyacı 
sağlamak maksadıyle kurulan Hediye Cemiyeti'ne 
başkanlık etti.

Padişah II. Abdülhamid; Abdülaziz'l tahtından in
diren veya indirilmesine vesile olanları, tedirgin bir 
dikkatle takipten geri durmuyor ve fırsat düşdükçe bun
ları birer birer tasfiye ediyordu. Midhat Paşa’nm ikinci 
sadrazamlığı sırasında, Ziyâ Paşa’ya ve Nâmık Kemale 
de İstanbul dışma yol göründü. Midhat Paşa nın azim
den sonra, Nâmık Kemâl tutuklandı. Ziyâ Paşa, Suriye 
VâÜligi'ne tâyin olundu

Suriye’de, serbest fikirleri dolayısiyle müslüman 
halkla; izlediği sıkı para politikası yüzünden de Hrıs- 
tlvan ve Yahudilerle uyum sağlayamayan şairimiz, kısa 
bir süre sonra buradan almarak, Konya Valllığı'ne veril
di F ).

39) Süleyman Nazîf, "İki Dost" s. 46
40 ) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Sultan ̂ i z  Vak'asma Dâir 

VaKanüvis Lûtfî Efendi'nin Bir Risalesi"
BeUeten, YÜ: 1943, c. YU, sayı: 28

41) istikbâl gzt., nu: 217 6 Muharrem 1294/ 21 Ocak 1877

42) Salname, sene: 1295, s. 265
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Suriye'den, Konya'ya yaptığı yolculuğun kendisini hayli 
sarstığını:

Vâli-yi Şâm olarak üç buçuk ay
Konya'ya sonra göründü gitmek
Dağda dondum ovalarda yandım

mısralarıyle dile getirdi.
Konya'da, halkın kendilerinden yaka silktiği 

tefecilerle çok mücadele etti. O arada, çeşitli imâr faali
yetlerine girişti. Bilhassa okullarm tamirine ve ge
lişmesine çalıştı.

Ancak vücudunda, gözle görülür bir zayıflık ve 
güçsüzlük başladı. Kendileriyle uğraşıp, mücâdele ettiği 
tefecilerin mârifetiyle (!) bu kere Konya'dan da almarak, 

'Adana Vâliliği'ne gönderildi
Rahatsızlığına rağmen kendini toparlayarak, 

Adana'da'esaslı bir tiyatro çahşmasına yöneldi. Bir 
tiyatro binası inşâ ettirerek, temşil vermeleri için 
İstanbul'dan bir grup getirdi. Kendisi de, sahnede oy
nansın diye, daha önce tercüme ettiği Tartüf ü yeniden 
gözden geçirerek hazırladı. Aynca, eğitim ve öğretim 
hizmetlerine ağırlık vererek, çeşitli okullar açtırdı. Me
murların daha iyi yetişmelerini sağlamak üzere, 
Vilâyet'te Fransızca kurslar düzenledi ve bütün memur
ları bu kurslara katılmaya mecbur tuttu. Bu maksatla, 
İstanbul'dan bir de Fransızca öğretmen temin etti. O ara
da, hakkında gene çeşitli şikâyetler, hoşnutsuzluklar ol
du. Bununla birlikte O, doğru bildiği yolda yürümesine 
devam etti (4̂ )̂. Ancak sağlığı gün geçtikçe bozulmaya

43 ) Süleyman Nazif, a.g.e., s. 79
44) Şâirimizin Adana'daki çahşmalanyle ilgili olarak, faz 

la bilgi için bkz;
TahaToros, "Ziyâ Paşa'mn Adana VâÜligi" Adana, 1940 
s. 10 v.d.
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başladı. Vücudu hayli zayıfladı. Gülek Yaylası’ndaki 
Gerlez’e gitti. Orasının havasını ve suyunu beğendi. Fa
kat, bir müddet sonra sıkılarak, Adana'ya geri döndü. 
1880 yılı Mayıs ayından itibaren, evinden çıkamayacak 
duruma geldi. Nihayet, 17 Mayıs 1880 günü, ikindi üzeri 
hayata gözlerini yumdu. Adana'da. Ulu Câmi'nin kabris- 
tanma defn edildi

Öldükten sonra geriye, sadece bir lira üç mecidiye 
para bıraktı. Bu da; kanaatimizce, Ziyâ Paşa gibi 
mümtaz bir devlet adamı ve değerli bir şâir için, bir nevi 
asalet vesikası hükmündedir.

45 ) Nâzım Paşa, "Bir Devrin Tarihi" Cumhuriyet gzt,
1 Mart 1932, teftikana; 36

ve;
TahaToros, a.g.e., s. 40-41



E S E R L E R İ  V E  E D E B Î  K İ Ş İ L İ Ğ İ

Ziyâ Paşa; Şinasi ile Nâmık Kemâl arasmda, Tan
zimat Edebiyatı'mn belli başlı özelliklerini sanatında 
toplar. Bununla birlikte, bizde Dîvân Şiiri'nin son 
büyük temsilcilerindendir. Bu köklü şiir geleneğimizin 
hemen her türünde şiirler yazmış olması, bunun açık de
lilleridir.

Lâkin O, düşünce sistemi bakımından yenidir. 
Diğer Tanzimat şâirleri gibi, sosyal ve siyâsî özellikler 
taşıyan eserlerinde Realizm’e yaklaşmış; şahsî duygu- 
larınm hâkim olduğu yerlerde Romantizm'e ağırlık ver
miştir. Fikren, Avrupaî bir edebiyatı arzu eden Ziyâ 
Paşa, duygulan ile yerli kalmaya özen göstermiştir, de
nilebilir. Böylece, eserlerinde Dogu-Batı ikiliği, - tıpkı 
arkadaşlarında olduğu gibi - garip bir şekilde kendini 
kuvvetle hissettirir. Bu bakımdan Ziyâ Paşa, eserlerinin 
şeklinden ziyade fikir yönü ile Batı tesiri altında Yeni 
Türk Edebiyatı’mn kurulmasında, oldukça büyük hiz
metlerde bulunmuştur. Şinasi ve Nâmık Kemâl gibi, 
Tanzimat'ın getirdiği bütün teklifleri benimseyerek, ye
ni fikirleri eski nazım şekilleri ile dile getirmiştir. Fa
kat, eskinin estetik özelliklerinin ağır bastığı Ziyâ 
Paşa'yı ve sanatım, tam anlamıyle Avrupaî kabul etme
miz mümkün değildir.

O'nun, edebî kişiliğini iyice tesbit ve gelişme 
çizgisini takip bakımından, ayrı ayrı eserleri üzerinde 
durmak, daha uygun düşecektir:

13



1) "EŞ'ÂR-I ZİYÂ” (1) veya "KÜLLÎYYÂT-I ZİYÂ PAŞA’; (2) 
(ZİYÂ’NIN ŞÎÎRLERİ) (ZİYÂ PAŞA'NIN KÜLLİYÂTI)

Şâirimizin, bu isimler altmda yaymlanan kitaplar
da yer alan şiirleri,-bir ikisi dışında- teknik yönden 
tamamiyle Divân tarzındadır. Onun için bazı edebi
yatçılar bu eserlere, "Dîvân" admı vermişlerdir. Burada 
yer alan Münâcât. Na't, Mersiye, Kasîde ve Gazellerinde, 
bilhassa hayâl sistemi, duyuş ve düşünüş bakımından 
eskinin samimî bir takipçisidir. Bunların çoğunda. 
Şeyh Gâlib'den Fuzûliye uzanan bir çizgide konuştuğunu 
söyleyebiliriz. Ancak bunlarda Aruz'u, eski üstadlannki 
kadar başanh kullanamadığı bir gerçektir. Ahmet Ham- 
di Tanpmar, O'nu; «Aruz'u en sakat kullanan şâirlerden 
biri >* olarak sayar ki. doğrudur. Bazı vezin zorlamaları 
ve kelimeleri bulmada, yerleştirmede görülen güçlük, bu
nu açıkça gösterir.

Kasidelerinde, İran şâirlerine benzemekle övünen 
Ziyâ Paşa: bazı gazellerinde bilhassa Nedîm, Nâbi ve 
Nâilİ'yi benimsemiş görünür. Buna rağmen gazellerinin 
çoğunda yeni bir ruh ve tavır, derhal dikkatleri 
çekmektedir. Meselâ, Doğu ile Batı'yı karşılaştıran ve :

Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm 
Dolaştım mülk-i İslâm’ı bütün vîrâneler gördüm

(Küfür diyârı denilen Avrupa’yı gezdim ve orada ge
lişmiş, bakımlı güzel yerler gördüm;

Ayrıca, İslâm ülkelerini de dolaştım; lâkin bütün 
yıkık, dökük, bakımsızlıktan perişan yerler gördüm.) 
beytiyle başlayan şiiri, bunlardan birisidir.

Eski edebiyatımızda gazel, genellikle lirik duygu
ların anlatılmasında kullanılmış İken; Ziyâ Paşa, onu 
hikmetli sözlerin, sosyal ve siyasî düşüncelerin ifade

14

1) "Eş’âr-ıZiyâ", İst. 1298, Mihran Matbaası, 72 s.
2) ”KüUiyyât-ı Ziyâ Paşa” (Haz. Süleyman Nazîf) İst. 1342/ 1924,

Yeni Matbaa, 304 s
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vasıtası hâline getirmiştir. Bunu da, çeşitli gazellerin
den aldığımız şu beyitler, çok güzel gösterir:

Âsafın mikdânnı bilmez Süleyman olmayan 
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

(Nasıl, Hz. Süleyman gibi olmayan, bir vezirin 
değerini bilemezse: şu dünyada, insan olmayan da, 
gerçek insanm kıymetini takdir edemez.)

☆ ☆  ☆
Kim kİ korkmaz Hak'dan andan korkar erbâb-ı ukûl 
Her ne isterse yapar Hak’dan hirâsân olmayan

(Bütün akıl sahipleri. Allah'dan korkmayandan 
korkar: çünki O, Allah korkusu olmadığı için her akima 
eseni yapar.)

☆  ■ ☆  ☆
Mukaddem su getirmek desti kırmak bir idi ammâ 
Acebdir mazhar-ı rüchân olur desti kıran şimdi

(Önceleri su getirmek de, desti kırmak da bir idi 
amma; hayrettir, şimdi desti kıran el üstünde tutul
maktadır.)

☆ ☆ ☆
Değildi devletin evvelde hâli gerçi pek yahşi 
Yazıklar âh kim oldu yamanlardan yaman şimdi

(Gerçi, eskiden devletin durumu pek iyi değildi; 
yazıklar olsun, şimdi daha da kötü oldu.)

2) "TERCİ-Î BEND" f̂ )
Ziyâ Paşa'nın Avrupa'ya gitmezden önce ve 

Mâbeyn Kâtipliği sırasmda, 1859’da yazdığı, Divân 
tarzındaki şiirleriı;ıin en meşhurlarındandır. Dinî ve ta
savvuf! bir atmosferde kaleme alınmış, hikmet dolu bir 
eserdir. Nâmık Kemâl:

3) 'Terci-i Bend” KüUiyât-ı S yâ  Paşa, îst. 1342/ 1924 s. 121-133



Tercî ile fikri kıldın i’lâ
(Terci-i Bend ile fikri yücelttin)

diyerek. Ziyâ Paşa'yı ve eserini yüceltirken: Muallim 
Nâci de onu, Terkîb-i Bend'den üstün bulduğunu, söyle
miştir. Gerçi, Terkîb-i Bend de çok tanmmış bir manzu
mesidir; fakat Tercî-i Bend. edebî olgunluk yönünden da
ha ileri seviyededir.

Doğu ve Batı düşüncesinin başarılı bir şekilde ve
rildiğini söyleyebileceğimiz Tercî-i Bend, herbiri onar 
beyitlik on iki bendden meydana getirilmiştir. Baştan 
sona kadar, kâinata ince ve titiz bir dikkatle bakış söz 
konusudur. Bu bakış sonunda, şâirin çözemediği bir 
yığın muamma karşısmdaki hayreti ve kendinden hare
ketle insanoğlunun acizliği dile getirilmektedir.

Burada, klâsik İslâm felsefesi ile modem astrono
miyi ve hattâ Kopemik sistemini, Newton nazariyesini 
birleştirmeye çalışan şâirimiz; böylece ilk defa bu ese
riyle, Avrupaî tarzda bir duyuş ve düşünüşü manzum 
hâlde ifade etmiş oldu. Merhum hocam. Prof. Dr. Meh
met Kaplan’m da işaret ettiği gib i:

"Tercî-i Bend'de âciz, kaderiyeci ve şüpheci bir in
sanla karşılaşıyoruz. Bu manzumede. Doğu'yu asırlar
dan beri ezen bir felsefe gizlidir. Kötünün galip gelmesi, 
İyinin ezilmesi, Ziyâ Paşa'yı büyük bir şüpheye 
düşürüyor. Bakışlarmı ne tarafa çevirse huzursuz olu
yor, gördüklerini aklına sığdıramıyor. însan aklı zan- 
larla dolu. Akıl terazisinin gözünde hep vehimler var. 
Dünyada herkes bir başka şeye müptelâ: Kimi mevki için 
rahatını fedâ ediyor, kimisi mevkiinden düştüğü için 
ıztırap içinde, kimisi zengin iken fakir olmuş, kimisi 
zengin olmak için çırpmıyor. Kimisi kendinden sonra 
gelenler için servet topluyor, kimi servet uğrunda ha
yatını fedâ ediyor. Dünyada iyililik ve kötülüğün 
müşterek bir ölçüsü yok. Herkes hareketlerini kendi 
hâline göre doğru bulur, kimse yaptığı işi sapıklık say
maz. Hâsılı, cihânda akıllılık ile deliliği, hak ile bâtılı 
ayıracak bir terazi yoktur.

16
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İzah edilmesi imkânsız olan bu İşleri yapan ve 
yaptıran Allah'dır. O, gündüzü gece, geceyi gündüz, yazı 
kış, bahan sonbahar yapar. O, canlıları diriltir. Halil 
Peygamber'e ateşi nur hâline getiren, Musa'ya hikmeti 
ateş şeklinde gösteren O'dur. O, Leylâ'yı güzel göstererek 
Mecnûn'u aşk ile deli etmiştir. Yüz yılda btr vücudu bilgi 
hâzinesi yapan, sonra da toprağa gömdüren O'dur. Ârtf 
olan bütün bu vukua gelen hâdiseler karşısmda âciz ol
duğunu itiraf eder.

Tercî-i Bend, zihniyet itibariyle eski olmakla bera
ber, kâinat ve insan hayatım geniş bir tablo hâlinde, 
âdeta sistematik bir şekilde kavrama teşebbüsü ile yeni
dir. Eski edebiyatımızda, kâinat ve hayat hakkmda bu 
kadar geniş, bu kadar sistemli yazılmış bir manzume 
yoktur."

3) ’TERKÎB-İ BEND”

Ziyâ Paşa bu eserini 1870’de, İsviçre'de yazmıştır. 
Bağdatlı Ruhi'nin;

Sanman bizi kim şîre-i engür ile mestiz 
Biz ehl-i harâbattanuz mest-i elestiz

(Bizi üzüm suyu ile sarhoş olmuş sanmayın; biz, 
ruhların yaratıldığı zamandan beri aşk ile sarhoş olu
nan meyhanenin mensuplarıyız.)

beytiy le b a ş lay an  ve son derece derin  an lam lı 
söyleyişlerle dolu ünlü Terkîb-i Bend'ine naziredir. Mu
allim Nâci'ye göre, Ziyâ Paşa'nm eseri, nazire olarak 
yazıldığı asimdan daha güzeldir. Şâirimiz, bu manzu-

4) ’Terkîb-l Bend” KüUiyât-ı Ziyâ Paşa, İst. 1342 / 1924 , s. 134-146
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meşinin sonunda, Bağdatlı Rûhî'ye duyduğu hayranlıkla 
işi, kendisiyle birlikte olmaya kadar vardırır :

Meydân-ı sühande yoğlken senin gibi bir er
Bir şâir-i Rûm oldu sana şimdi beraber

(Söz meydanında senin gibi bir yiğit yok iken, 
şimdi bir Anadolu şâiri seninle beraber oldu.)

Aralarmda üç yüz seneye yaklaşan bir zaman farkı 
bulunmasına rağmen, Ziyâ Paşa'nın bu eseri; eski 
şiirimizden nasıl beslendiğinin, apaçık bir işaretidir. 
Nâmık Kemâl’in :

Terkîb ile şiiri ettin ihyâ

(Terkîb-i Bend ile şiiri yücelttin )

mısraı ile övdüğü bu manzume, herbiri lO'ar beyit- 
lik 12 bendden meydana gelmiştir. Birçok beyitleri, 
aynen atasözleri arasına girerek, günümüze kadar tek
rarlanarak gelmiş ve şâirimizin ününün devamını 
sağlamıştır.

Tercî-i Bend'de isyanın eşiğinde konuşan Ziyâ 
Paşa, Terkîb-i Bend’de durulmuş, huzura ermiş gibidir. 
Lâkin, Tercî'deki fikirler, teknik ve estetik balamdan 
biraz daha gelişmiş ve genişlemiş olarak, burada da ken
disini hissettirir.

Terkîb-i Bend, temel felsefesi bakımından adalet 
fikrine dayanır. Bu fikirden hareketle insanlık, idealize 
edilir.

Âdem olamn hayr olur âdemle kasdı
İnsanlığa insanda budur işte delâlet

(İnsan olanm, insanlar için niyeti hayırdır; in
sanlığa en büyük yol gösterici, işte budur.)
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gibi mısralar, bu düşüncenin tipik örneklerini sergiler.
Bu düşünce, ayni zamanda «mesuliyet» duygusunu 

da getirmekte ve onu, insanlıgm ölçüsü saymaktadır. 
Yani insan, kendine ve bütün insanlığa, kâinata karşı 
kendini mesul hissettiği ölçüde insandır.

Şimdi de, Terkîb-i Bend'de yer alan ve günümüzde 
bile geçerliliğini sürdüren atasözü özelliğindeki bazı 
beyitleri görelim :

Zâlimleri adlin ne zaman hâk edecekdir 
Mazlümlann çıkmadadır göklere âhı

(Allahım ! Mazlüm kullarının çektiği eziyetler, et
tikleri ahlar göklere çıkmıştır; hâl böyle iken, Sen'in 
yüce adaletin ne zaman, her türlü kötülüğü yapan 
zâlimleri yerle bir edecektir?)

☆  ☆  ☆
Bir katre içen çeşme-i pür-hün-ı fenadan 
Başın alamaz bir daha bârân-ı belâdan

(Fâniliğin kan dolu çeşmesinden bir damla içen, 
başını belâ yağmurundan bir daha alamaz; yani şu 
dünyaya bir defa gelmiş olan kimse, başım hiçbir zaman 
onun dertlerinden, sıkıntılarmdan, acılarmdan kurta
ramaz.)

☆ ☆ ☆
Âsüde olam dersen eger gelme cihâne 
Meydâne düşen kurtulamaz seng-i kazâdan

(Eğer rahat olayım dersen, şu dünyaya gelme; 
çünki, meydana düşen kaza taşından kurtulamaz, yani 
şu dünyaya gelen birisi onun sıkıntılarından kurtulup, 
mutlak anlamda rahata eremez.)

☆  ☆  ☆
Bî-baht olamn bağma bir katresi düşmez 
Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan



20

(Yağmur yerine gökten inci ve mücevher yağsa, ta
lihsiz olanm bağına bir damlası bile düşmez; insan bir 
kere talihsiz olmaya görsün, ne yapsa boşunadır.)

☆ ☆ ☆
Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar 
Rencide olur dîde-i huffâş ziyadan

(Noksan olanlar, kemâl sahiplerini çekemezler; 
çünki, yarasamn gözü ışıktan rahatsız olur. Yani, tıpkı 
gözü ışıktan rahatsız olan yarasa gibi, basit ve seviyesiz, 
değersiz kimseler, olgun ve faziletli kişileri hiçbir za
man çekemezler.)

☆ ☆ ☆
Her âkile bir derd bu âlemde mukarrer 
Rahat yaşamış var mı gürûh-ı ukalâdan

(Her akıllı inşam, bu dünyada bir derd muhakkak 
bulur; aklı başmda olan, sağduyu sahibi kimselerden şu 
dünyada hiç rahat etmiş var mıdır ?)

îdrâk-ı meâlî bu küçük akla gerekmez 
Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez

(Allah’ın derin hikmetleri, bu küçük akla gerek
mez; çünki bu terâzi, yani bu küçücük insan akh, o derin 
bilgileri, ilâhî hikmetleri kaldıracak güçte değildir.)

☆  ☆  ☆
Seyr etti hevâ üzre denir taht-ı Süleyman 
Ol saltanatm şimdi yeller eser yerinde

( Süleyman'ın, göklerdeki tahtınm üzerinde bütün 
dünyaya hâkim olduğu söylenir; lâkin şimdi, o haşmetli 
saltanatın yerinde yeller esmektedir. Yani, kimse bu 
dünyada şöhreti, mevkii, serveti, malı, mülkü ile 
övünmemelidir. Ebedî âleme kendini hazırlamalıdır. Bu 
dünyadaki herşey gelip, geçicidir.)

☆  ☆ ☆
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Hürr olmak ister isen olma cihânm 
Zevkinde safâsında gammda kederinde

(Eger kendini hür hissetmek, rahat ve huzur içinde 
olmak dilersen; dünyamn zevkini, safasım, gammı, 
kederini bırak. Yani olanı olduğu gibi kabul ederek, 
mümkün olduğu kadar sâde, tabiî bir şekilde kendi 
köşende alçak gönüllü, hayatmı sürdürmeye bak.)

☆ ☆  ☆
Âyînesi işdir kişinin lâfa bakılmaz 
Şahsm görünür rütbe-i aklı eserinde

(Bir kimsenin işi aynasıdır, aklının derecesi ese
rinde görünür. Yani, fazla konuşmaya hiç gerek yoktur. 
Herkesin yaptığı iş, O'nun hüviyetini, derecesini, kalite
sini göstermeye yeter.)

☆ ☆  ☆
İnsana sadâkat yakışır görse de İkrah 
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah

(însan olana, her türlü kötülükler ve İğrenç denile
cek durumlar karşısında bile doğruluk yakışır; çünki 
unutmamak gerekir ki, doğruların yardımcısı Al- 
lah’dır.)

☆  ☆  ☆
Kadı ola davâcı vü muhzır dahi şâhid 
01 mahkemenin hükmüne derler mi adalet

(Kadı, yani hâkim dâvâcı ve mahkemedeki 
düzeni sağlayan mübâşir de şâhid olur ise, artık o mah
kemenin vereceği karar, adâletin yerine gelmesi demek 
olur mu ? Adâletin tam anlamıyle gerçekleşebilmesi 
için, hüküm verecek olanlarm muhakkak tarafsız ol
maları gerekir.)

☆  ☆ ☆
Ümmîd-i vefâ eyleme her şahs-ı dagalde 
Çok hacılarm çıktı haçı zîr-i bagalde
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(İki yüzlü, hilekâr, dalavereci kimselerden vefâ 
ümid etme, sözünde ve dostluğunda, doğruluk bekleme; 
unutma ki. nice hacı geçinenlerin, yani kendisini doğru, 
dürüst, namuslu, vefâlı gösteren sahtekârlarm. iki 
yüzlülerin haçları koltuk altlarında çıkmıştır. İki 
yüzlülerin, zamanla gerçek durumları ortaya çıkar, sa- 
km bunlara aldanma! Gerçek dostunu, sahtekârlardan, 
ikiyüzlülerden ayırmasını bil!)

☆ ☆ ☆
Zâlim yine bir zâlime giriftâr olur âhir 
Elbette olur ev yıkanm hanesi vîrân

(Başkalarına eziyet çektiren, zulmeden kimse, 
eninde sonunda kendisi de bir başka zâlimin ağına, 
eline düşer; çünki, ev yıkanın muhakkak evi yıkılır, bu
nu hiç unutmamalıdır ve kimseye eziyet, haksızlık et
memelidir.)

☆ ☆ ☆
Dehri araşan binde bir âdem bulamazsın 
Âdem görünen harlan âdem mi sanırsın

(Bütün dünyayı dolaşsan, insanlığın üstün 
vasıflanyle donanmış bin kişide bir kişi bulamazsın; 
insan görünen eşekleri insan mı sanarsın. Yani, şu dün
yada faziletli, olgun, asil insan çok azdır. Bu bakımdan, 
her insan kılıklı kimseyi gerçek anlamda insan sanma!)

☆ ☆ ☆
Çok mukbili gördüm ki güler içi kan ağlar 
Handân görünen herkesi hurrem mi samrsm

(Dışı gülen, içi ise kan ağlayan ve herşeye rağmen 
mutlu görünen nice olgun, ağırbaşlı, mevki sahibi insan 
gördüm, tamdım; bu bakımdan gülen her insanı se
vinçli, mutlu sanma! Yani dışa bakıp, içe aldanma!)

☆ ☆  ☆
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En ummadığın keşfeder esrâr-ı derûnun 
Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsm

(Hiç tahmin etmediğin bir kimse, senin içindeki 
sırları keşfedebilir; sen, herkesi kör ve bütün dünyayı 
sersem mi sanarsın? Yani, şu dünyada hiç kimseyi 
küçük görme: en ummadığm insan, mükemmel, senden 
daha üstün birisi olabilir.)

☆ ☆ ☆
Bir gün gelecek sen de perişan olacaksm 
Ey gönce bu cem'iyyeti her dem mi sanırsm

(Ey kendisine, güzelliğine güvenen gonca! Bir gün 
gelecek senin de yaprakların dağılıp gidecek ve perişan 
bir duruma düşeceksin; bu günlerin devam edecek san
ma! Yani, insan; hiçbir zaman gençliğine, güzelliğine, 
servetine, şöhretine, makamına, ünvanma güvenip 
başkalarını küçük görmemelidir. Çünki, bir gün gelir 
bunların hepsi elinden çıkıp, gidebilir.)

☆ ☆  ☆
Allah’a tevekkül edenin yaveri Hak'dır 
Nâ-şâd gönül bir gün olur şâcI olacakdır

(Kaderine rıza gösterip, Allah’a sığınanların 
yardımcısı Allah'dır; böylece, sevinmeyen gönüller bir 
gün gelecek sevinecektir.)

Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından 
Zîrâ yumuşak huylu atm çiftesi pekdir

(Ağırbaşlı gördüğün kimseleri sakın küçümseme ve 
böylelerinin gazabından, sillesinden Allah'a sığın; unut
ma ki, yumuşak huylu olarak bilinen atm çiftesi çok 
ağrrdır.)

☆  ☆ ☆
Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma 
Zer-dûz pâlân ursan eşek yine eşekdir
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(Hiç üniforma; aslı kötü, sütü bozuk olana asalet 
verir mi? Üzerine altın sırmalarla işlenmiş semer koy
san, altmdaki eşek hiç değişmez; o 3^ne eşektir! Yani, in
sanların dış görünüşlerine aldanma; asalet insanın 
dışında, dış görünüşünde, giyiminde, kuşamında, deb
debesinde, saltanatmda değil, içindedir.)

☆ ☆ ☆
Bed-mâye olan anlaşılır meclis-i meyde 
İşret güher-i âdemi temyize mihekdir

(Mayası, sütü bozuk olanlar içki meclisinde daha i- 
yi anlaşılır; çünki, içki insanın değerini tesbitte, tıpkı 
altın veya gümüşün kıymetini ölçmeye yarayan mehenk 
taşı gibidir.)

☆ ☆ ☆
Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir 
Tekdir ile uslanmayamn hakkı kötekdir

(Nasihatle yola gelmeyen kimseyi önce azarlama- 
lıdır; azarlanmakla uslanmayanın hakkı ise. artık da
yaktır.)

☆ ☆ ☆

Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz 
Dîvânelerin hem-demi dîvâne gerekdir

(Câhil, kaba, terbiyesi kıt kimseler, ancak kendile
ri gibi olanlarla birarada bulunmaktan zevk alırlar; di
vânelere ise, divânelerin dostluğu yaraşır. Yani, herke
sin arkadaşı, kendine göredir.)

☆ ☆ ☆
incinmemek istersen eğer mülk-i fenâda 
Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı merâm et

(Eğer şu dünyada incinmemek, rahatını, huzurunu 
kaçırmamak, üzülmemek istersen; hiç kimseyi incitme
mek, kimsenin kalbini kırmamak için bütün dikkatini 
bu noktaya topla!)

☆ ☆ ☆



25

Bir yerde ki yok nağmeni takdir edecek gûş 
Tazyî-i nefes eyleme tebdil-i makam et

(Bir yerde söylediğin şarkıyı takdir edecek, onu 
değerlendirecek kulak yok ise; boşuna nefesini tüketme, 
orayı terketî Yani, yaptığın iyi, güzel, faydalı işleri 
etrafına beğendiremiyor isen, boşuna gayret sarfetme; 
bu, onların o güzel şeylerden anlamadığını gösterir. Sa
na düşen, o yeri terketmektir. Yahut anlaşılmayan şar- 
kınm makamını değiştirmek misâli, artık o işleri yap
mamaktır. "Marifet, iltifata tâbidir!")

4) "HARÂBÂT’

Ziyâ Paşa’nm, Avrupa'dan döndükten sonra tertip 
ettiği ve 1875'de İstanbul’da bastırdığı bu eser, üç büyük 
cildlik bir Divân Edebiyatı Antolojisi’dir. İçinde Türk, 
Arap, İran ve Çağatay sahasında yazılmış şiirlerden 
seçmeler bulunmaktadır.

1. cildde "Mukaddime-i Harabat" başlığını taşıyan 
uzun manzum bir Önsöz'e, Türkçe, Farsça, Arapça Kasî- 
deler’e; 2. cildde gene Türkçe, Farsça, Arapça şiirlere: 3. 
cildde de Türkçe ve Farsça Mesnevüer'e yer verilmiştir.

Bu kitabın asıl önemli tarafını, manzum bir ede
biyat tarihi özelliği gösteren, "Mukaddime-i Harâbât" 
(Harâbât Mukaddimesi) yani Önsöz kısmı teşkil etmek
tedir. Bunu; Tevhîd-Münâcât, Na't ile Harâbât'ın tertip 
sebebi, Türk şiirinin durumu, şairliğin özellikleri ve 
şartlan, Anadolu şâirleri, İran şâirleri, Arab şâirleri gi
bi bölümler izlemektedir. Burada Ziyâ Paşa, bazı yanlış

5) "Harâbât” I. cild, İst 1291, 3+25+285 s.
Hdld, İst 1292, lİ4606s.
m. dld, ÎSL1292, 2+436 s. 
Malbaa-i Amire
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hükümler verdiği ve böyle bir antoloji ile Eski Edebiyat'ı
tarafından,

Tahnb-ı Harabat ve Tâkib" isimli iki kitapta, oldukça 
agır bir dille tenkid edilmiştir.

Harâbât’m Önsöz kısmı, gördüğü rağbet üzerine 
ayrıca müstakil olarak da iki defa basılmıştır.

Bu esenn dikkate değer bir tarafını. Ziyâ Paşa'nın
yuzunu artık, kesin bir şekilde eskiye çevirdiğini s L i le -  
mış olması, teşkil eder. «»cı^ue

5) "ZAFER-NÂME"

Q Paşa'nın tanınmış eserlerindendir. Kaside
Tahmis olmak üzere, birbirini tamamlayan üç 

bolümden meydana gelir. Bu kitabm asıl önemli Lrafım  
şaırımızm. Sadrazam Alî Paşa'yı över gibi görünerek 
esasü bir şekilde hafife ahp, yermesi feşkiî eder Bu 
bakımdan eser; edebiyat tarihimizde satirik türün en 
başanh örneklerindendir.

Zıyâ Paşa burada, diğer eserlerinden farklı bir tu- 
tum^ takınarak. Kasîde’yi kendisi değil, Âlî Paşa'nın 
himaye ettıgı İzmit Mutasarrıfı Fâzıl Paşa yazmış gibi 
pstenr. Aynca. Tahmîs'i gene Âlî Paşa'nın yakıS^adSnİ 
larm d^ Hayrl Efendi; Şerh'ini de ZabtIye Nâzırı Hüsnü 
Paşa kaleme almıştır, şeklinde sunar.

2afer-name. bütünüyle bir hiciv eseri olmakla bir- 
ıkte, baştan sona kadar hiç bayağılığa kaçmadan, gayet 

ince ve zarif bir eda içerisinde yazılmış, böylece devrinde 
de, sonra da hayli takdir edilmiştir.

Konusu, kısaca şöyledir:
1866'da Girid'de patlak veren Rum isyanı. Devlet’in 

başına epey iş açar. Yunanistan. İngiltere. Rusya ve 
ransa nm oradaki Rumlar'a arka çıkmalan. çok yönlü

6) "Zafer-nâme" Tarihsiz-taşbasması, 13 5  s.



siyaset takip etmeleri Devlet’i güç bir durumda bırakır. 
Bunu, askerî çıkartma yerine, siyasî bir taktikle çözüme 
kavuşturmak isteyen Sadrazam (Başbakan) Âlî Paşa; 
bizzat Girid’e gider, oranın idaresini bir nevi muhtariyet 
şekline getirerek, olayların büyümesini önlemek gibi 
küçük bir başan ile döner.

İşte Ziyâ Paşa bu çalışmaları, çok büyük başan (!) 
gibi göstererek, zarîf bir mizahla alaya alır.

Meselâ, Girid’e verilen muhtariyet, şâirimize göre 
onu Yunanistan'a teslim anlamına gelmektedir. Fakat, 
bunda Öyle üzülecek bir taraf yoktur!. Nasılsa, Osmanlı 
Devleti: toprakları geniş olduğu için, pek iyi idare edi
lememektedir!. Bu bakımdan. Girid gibi ufak tefek (!) 
bazı yerleri elden çıkarmak, iyidir!..

Bütün bunlar, pek tabiî olarak Âlî Paşa'yı ve o 
günki îdare'yi öfkelendirecek hususlardır.
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6) "ŞİİR VE İNŞÂ" (7)

Ziyâ Paşa'nın, çeşitli zamanlarda ortaya koyduğu 
dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri bcizen birbirini tut
maz. İşte, Londra’da bir ihtilâl gazetesi olarak tanınan 
Hürriyet’in, 7 Eylül 1868 tarihli 11. sayısında çıkan bu 
makâlesi, O’nun bu yönünü ortaya koyması bakımından 
dikkat çekicidir.

Harâbât'm Önsöz kısmmdan yedi yıl önce kaleme 
alınan bu yazıda, ondaki görüşlerin tamamen aksine: 
Divân Şiiri, hiçbir sınır tanımaksızın aşın şekilde ye
rilmektedir. Buna karşılık, Harâbât’da hayli hafife 
almacak Halk Şüri, göklere çıkarılmaktadır.

Bununla birlikte Şiir ve İnşâ makalesi, halkm zev
kine ve diline dönme istediğinin belirgin bir örneği du-

7) "Şiir ve İnşâ" Hürriyet gzt, n u :ll ,  Londra-20 Cemâziye’l-evvel 
1285/7 1868
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mmundadır. Bu yönüyle, Ahmet Hamdi 
Tanpmar’m dediği gibi; "Ziyâ Paşa'yı, saf Türkçe cerey
anının, en büyük yol açıcılarından biri yapar."

Lâkin. Yeni Edebiyat anlayışının yerleşmesi için. 
Eski Edebiyat’ı yıkma esasına dayanan bu yazı, birçok 
tenkidlere de uğramıştır. Kendisi bile, burada ileri 
sürdüğü görüşleri eserlerinde tam anlamıyle uygulaya- 
mamıştır. Ancak, daha önce sözünü ettiğimiz hece vez
niyle söylediği Türkü'sünde, tek bir örnek olmak üzere 
gösterebilmiştir.

7) "RÜYÂ"

Londra'da, Hürriyet gazetesinin 68. ve 69. 
sayılarında çıkmıştır. Zafer-nâme gibi bir siyasî tenkid 
eseridir.Karşılıklı konuşma şeklinde kaleme 
alınmıştır. Konusunu, gene temelde şâirimizin Âlî 
Paşa'ya karşı beslediği öfke oluşturur:

Ziyâ Paşa, bir gün Londra'daki Hampton Court'da, 
bahçe içindeki bir bankta otururken uykuya dalıyor ve 
bir rüya görüyor. Rüyâsmda, İstanbul'da Padişah Sultan 
Abdülaziz’le görüşüyor ve O'nunla, çeşitli memleket me
seleleri hakkında uzun uzun fikir alışverişinde bulunu
yor. Kendisine, Devlet idaresindeki bozuijuklarla ilgili 
açıklamalar yaparak, bunun başlıca sebeblerinden bi
risinin Âlî Paşa olduğunu belirtiyor.

Sonuçta, Padişah'tan; Âli Paşa’nm azline, yani 
işten uzaklaştırılıp, Kıbns Vâliliği'ne tâyinine dair bir 
ferman alıyor. Bu ezelî rakibini vapura bindiriyor. 
Elinden aldığı Sadâret (Başbakanlık) mühürünü, tam 
Sultan Abdülaziz'e vereceği sırada, uyuyup kaldığı 
parkın bekçileri tarafından uyandırılıyor.

8) "Rüya" Hürrtyet gzt., nu:68, Londra-5 Receb 1286/11 Ekim 
1869 : nu:69, 12 Recep 1286/ 18 Ekim 1869, 39 s.



Rüyâ; memleketin o gûnki şartlanın sergilemesi 
bazı önemli sosyal ve siyâsî gerçeklere değinmesi 
bakımmdan, son derece dikkat çekicidir. Rumen'de yu- 
valanan yabancılar, casuslar; memleketin iktisâdı ve 
askerî bakımlardan gerileme sebepleri üzerinde durul
ması gibi...

8) "ARZ-I HÂL" (9)

1867'de, Padişah Sultan Abdûlaziz'e sunulmuş bir 
eserdir. Gerek kendisinden ve gerekse, - Rüyâ gibi - 
memleketin o günki durumundan söz eden uzun bir di- 
lekp özelliği taşır. Şâirimizin, Padişah’a daha yakjn ol- 
mak, ^ 1  Paşa’ya karşı hıncını yeniden dile getirmek 
emelini ortaya koyar. Muhtevası bakımından fazla kuv
vetli değildir; ancak sâde, pürüzsüz diliyle İlcileri 
üzerinde toplamıştır.
. ̂  sonra, 72 sayfalık küçük bir kitap şeklinde.
1909'da İstanbul’da ya5onlanmışür.

9) 'VERASET MEKTUPLARI" (10)

i^ıl adı, "Verâset-i Saltanat-ı Seniyye" olan bu ese
ri. Ziyâ Paşa; 1868'de, İstanbul'daki bir dostuna yazmış 
gibidir. ^

Mektuplar, o sıralarda değiştirilen Veraset Kanun- 
lan dolayısiyle ve bundan mağdur olan Mustafa Fâzıl 
Paşa’nm hukukunu korumak üzere yazılmıştır Lâkin 
aynı zamanda, kardeşi Abdülaziz’i tahttan uzak tutmak 
isteyen Abdülmecid'in, bu maksatla oğlu S.Murad’ı veli
aht seçmesinden söz eder.

Bu eser, önce Şürâ-yı Ümmet gazetesinin 1904'deki 
sayılannda yayınlanmış, daha sonra da 

1909 da Yeni Tasvir-i Efkâr gazetesinin "Yeni Os
manlIlar Tarihi" tefrika serisinde çıkmıştır. Neioet 
Sançar Bey de, 1956 yılında Türk Kütüphaneciler 
Demeği Bülteni'nin I. sayısında, bu mektuplara yer ver
miştir.
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9) "Aız-ı Hal" Dersaâdet. 1327, 72 s.
10) ’Verâset Mektuplan" Dersaâdet. 1326/1910, 31 s.
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10) "ENDÜLÜS TARİHÎ"

Ziyâ Paşa'nm, İlk tercüme çalışmasıdır. Ethem 
Pertev Paşa'mn tavsiyesi üzerine, Viardot'dan çevirmiş
tir. Süslü, sanatlı bir dili vardır. Önce 1863’de 2 cild ola
rak, sonra da 1887’de 4 cüd hâlinde yayınlamıştır.

11) "ENGİZİSYON TARİHÎ" (̂ 2)

Ziyâ Paşa'nm, Lavallee ile Cherueî’den çevirdiği 
bir eserdir. Dili, Endülüs Tarihi’ne göre daha sâdedir.

Burada, Ispanya'daki Engizisyon mahkemelerinin 
durumu ele alınarak, özellikle Mûseviler'e yapılan bas
kılar, zulümler anlatılır. Müslümanlara yapılan eziyet
ler ise anlatılmamış ve bunun sebebi olarak da, «İslâm 
dünyasını üzüntüye sevketmemek» gösterilmiştir.

Kitap, 1882 ve 1888'de olmak üzere, 2 defa 
İstanbul'da basılmıştır.

12) "EMİL" tl3)

Şâirimizin. Rousseau'dan çevirdiği bu eser, en 
önemli tercümeleri arasındadır.

Fakat ne yazık ki bu tercüme metinleri, bugün eli
mizde mevcut değildir. Sâdece; Ziyâ Paşa nın 
çocukluğundan, hatıralarından, bazı maceralarından 
söz eden Önsöz kısmı, yani "Defter-i A’mâl" ( «yapılan 
işlerin yazıldığı defter» demektir.) bulunmaktadır.

11) "Endülüs Tarihi" I. cild. îst. 1304, 208 s.
n.dld,tstl30i, 199S. 
m. cüd İst. 1304.294&
IV.ciid İst 1305,148&

12) "Engizisyon Tarihi" İst. 1299, Matbaa-i Ebuzziya, 64 s.
13) "Emü" Mecmua-i Ebuzziya, 15 Rebiü’l-evvel 1289/1872, nu: 13 s.419
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13) 'TARTÜF' (14)

Ziyâ Paşa'nın; Adana Vâliliği zamanında, temsil 
edilmek üzere "Riyânın Encâmı" adiyle, Molyer'den 
çevirdiği bu eser, hayli önemlidir.

Kendisinden önce, Ahmet Vefik Paşa tarafından 
hazırlanmış bulunan Tartüf tercümesini de dikkate ala
rak, esere yepyeni bir canlılık getirdiği muhakkaktır.

14) ’TELEMAK"

Şâirimizin tercüme çalışmaları arasmda bulunan 
bu eser de, ne yazık ki bugün elimizde değildir.

Yalnız, Ebuzziyâ Tevfik Bey; Ziyâ Paşa'nın 
’Telemak” tercümesinin, Yusuf Kâmil Paşa ve Ahmet Ve
fik Paşa tarafından yapılanlardan daha başarılı ol
duğunu, söyler.

☆ ☆ ☆
Sonuç olarak, Ziyâ Paşa; çeşitli idarî, sosyal ve 

siyâsi faaliyetleri çerçevesinde, şiir ve nesir türünde 
yazdığı eserleriyle, Tanzimat Dönemi Türk Edebi- 
yatı’nın önde gelen isimlerinden biri olmuştur. 
Özellikle yeni düşünce yolunda, eski teknikle yazdığı 
çoğu fikir yüklü, hikmetli, öğüt verici, yol gösterici, 
öğretici şiirleri ile şöhret bulmuştur.

☆ ☆ ☆

14) 'Tartüf' İst. 1304, Matbaa-i Ebuzziyâ
15) ’Telemak" hk. bilgi için bkz:

Nûzhet, ”Elsîne-i Garbiyye Edebiyat ve Üdebâsı"
I.mtaplst. 1889, s. 134

16) Bu konular etrafında, fazla bilgi için bkz:
Doç. Dr. Önder Göçgün, "Ziyâ Paşa'nın Hayatı.Eserlerl, Edebî 
Şahstyeti ve Bütün Şürleri" Ânk. 1987, Kültür ve Turian Ba
kanlığı Yaymlan: 737, Kültür Eserleri Dizisi: 76
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k a s i d e

N A T -I ŞERİFE

Belâ-yı mâsivâya mübtelâyım yâ Resülallah 
Zebûn-ı pençe-i nefs ü hevâyım yâ Resülallah

Kerem kıl ben esîm'e el -aman ey Rahmet-i Âlem 
Serâpâ mahz-ı İsyân ü hatâyım yâ Resülallah

Sen evreng-i şefâ'at şâhısın Sultan-ı Rahmet'sin 
Kapunda ben de bir kemter gedâyım yâ Resülallah

Şefâ'at kıl meded yoksa o rütbe çok günâhım kira 
Ne rütbe yansam ol rütbe sezâyım yâ Resülallah

Zebün-ı derd-1 İsyâna tabîb-i mihribân Sen’sin 
Alilim ben de muhtâc-ı devâyım yâ Resülallah

Ne gam mücrim isem de bana besdir bu sa'âdet kim 
Kapunda bir kemine hâk-i pâyim yâ Resülallah

Beni reddetme evlâdm başıyçün bâb-ı lütfundan 
ZÎYÂ'yım bende-i Âl-i Abâ'yım yâ Resülallah



K A S İ D E  

NA'T-I ŞEMFE

Yâ Resulallah! Ben, şu dünyanın belâsına tutul
muş, çeşitli istek ve heveslerin elinde zajaf düşmüşüm.

Ey, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen! Ke
rem kıl, ihsanda bulun ve ben günahkâra yardım et; 
çûnki ben. baştan ayağa kadar katıksız isyan ve hatâ ile 
doluyum, ya Resulallah!

Sen, şefâat tahtının şâhısın, rahmetin sultanısın; 
ben de senin kapmda, zavallı bir dilencijâm, ya Resulal
lah!

Şefâat kıl, imdat eyle, yardım et; yoksa, öyle çok 
günahım var ki, ne kadar yansam yeridir, ona lâyık du
rumdayım ya Resulallah!

İsyan derdine düşmüşlerin şefkatli, güleryüzlü ta
bibi, çâresi Sen'sin; hastayım, ben de şifâya muhtacım,
-ne olur bana yardım et - yâ Resulallah!

Suçlu isem de. bunda üzülecek bir taraf yoktur. Zi
ra Sen'in kapında ayağının tozu bir zavallı kul olmam 
saadeti bana yeter, ya Resulallah! '

Ne olur, evlâdınm başı için beni lütuf kapından ge
ri çevirme, şefâatinden mahrum etme; çünki şu ZÎYÂ ku
lun. Âl-i Abâ (2) 'ya gönülden bağlıyım, ya Resulallah!
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1) liz . Peygamber'i öven Kaside'dir.
2 ) Âl-i Abâ: Hz. Peygamber’in,kendisiyle beraber: kızı Hz.

Fâtıma. damadı Hz. Ali, torunları Hz. Haşan ve 
Hüseyin'den oluşan âilesi, demektir.



K A S İ D E

Erdi eyyâm-ı bahâr oldu cihân reşk-i cinân 
Eyledi^ezhâr ile tezyin hey'et gûlsitân

Döndü bir şûh-ı dil-âşûba tarab-gâh-ı çemen 
Kim ruhu gül zülfü sünbül gâzesidir erguvân

Her fırâz nahle giydirdi birer zerrin külah 
Subh-dem arz-ı şüküh edüp şeh-i hâversitân

Eyledi aks-i çemen reng-i semâyı sebz-gün 
Yâsemendir yâ ki nesrinden değildir ahterân

Eşk-i şâdî akıdır gül-zâre şekl-i jâlede 
Dîde-i bülbül olup gûyâ billürin nâv-dân

Bîd-i mecnûna safâsmdan yine gelmiş cünün 
Kim gümüş zencîrler takmış ana cû-yı revân

Râh-ı gül-geşt-i çemendir hüriyân-ı Adn içün 
Geceler sanma felekde görünendir Keh-keşân

Serviler eflâke ser çekmiş misâl-i kadd-i yâr 
Yer yer açmış lâleler mânend-i dağ-ı âşıkân

Her gül-i nev-resle bir nâzende-hilkat dil-rübâ 
Her nihâl-i tâze bir âşüfte-meşreb nev-civân

Sanki bir gencinedir bu hüsn ile rü-yi zemîn 
EJdehâ-yı pâs-bândır ana kat kat âsmân

Şimdi ol demdir ki sahn-ı bağda erbâb-ı dil 
Eyleyüp tertîp-i bezm-i işret olsun şâd-mân

36



37

K A S İ D E

Bahar günleri erişti ve cihan, Cennet'i 
kıskandıracak kadar güzelleşti; her taraf, çiçeklerle do
nandı.

Çimenliğin sevinç, coşkunluk yeri; yanağı gül. saçı 
sünbûl, yüzüne sürdüğü düzgünü, allığı ise erguvan 
çiçeğinden olan ve - bütün bunlarla - gönlü çekip götüren 
neşeli, oynak bir güzele döndü.

Sabah vakti, gündoğusunun şâhı ululuğunu 
gösterip, her 5rüksek ağaca birer altından külâh giydirdi; 
sabahleyin, Güneş'in doğuşu ile tabiat, pınl pml can
landı.

Çimenliğin parıltılı aksi, gökyüzünün rengini 
yeşile döndürdü; böylece. semâyı yıldızlar değil, 
yâsemen veya nesrin (yaban gülü) kaplamış gibi oldu.

Sanki bülbülün gözü, billûrdan bir oluk olup, gül 
bahçesine çiğ tanesi şeklinde sevinç gö^aşlan akıtır.

Neşesinden salkım söğüde, yine çıldırma nöbeti 
gelmiş ve neticede, akan ırmak da onun ayağına gümüş 
zincirler takmıştır.

Geceleri gökyüzünde görünenin. - kervanlara yol 
gösteren - Samanyolu olduğunu sanma; o. Cennet'in 
hûrileri. güzelleri için çemenlikteki gül seyrinin, gezin
tisinin yoludur.

Serviler, sevgilinin ince, uzun, nârin bojnj gibi 
göklere baş kaldırmıştır, yükselmiştir. Lâleler de. 
âşıkların ateşli gönül yaralan gibi yer yer - kıpkırmızı- 
açmıştır.

Her yeni yetişmiş gül, nazlı yaradılışlı bir sevgili; 
her taze fidan da. çılgın huylu bir delikanlı gibidir.

Yeryüzü bu güzelliği ile sanki bir hazinedir ve kat 
kat, kıvrım kıvrım gökyüzü de; onun bekçisi ejderha, 
büjnjk hayâlı bir }^landır.

Şimdi, bahçenin ortasında gönül sahiplerinin 
yeme, içme meclisini kurup, neşelenecekleri zamandır.



38

Gah sâgar bâdede geh bâde sâgarda durup 
Gülde lâle lâlede gül sûretl olsun ayân

Sâgar ammâ yâd-gâr-ı bezm-gâh-ı Cem değil 
Bâde ammâ tutmamışdır tâk-i unsurda mekân
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GÜMÜŞSÜYÜ ÇEŞMESİ'NE TARİH'DİR

Şâh-ı devrân Hazret-i Abdülazîz'in sû-be-sû 
Cûy-bâr-ı lûtfunun sîr-âbı oldu kâ’inât

Ebr-i cûdî eyledi İhyâ riyâz-ı devleti
Hızr erişdi mülke evvel Hâkan Iskender-sıfat

Nakd-i lûtfun sarf edüp yapdı bu zerrin çeşmeyi 
Buldu zucretden Gümüşsü teşne-gâm hep necat

Ol Şeh-i deryâ-dilin Hakk dâim etsün şevketin 
Rû-yi arza feyz-bahş oldukça Ceyhun u Fırat

Eyledim tebşir atşâna ZlYÂ târihini 
Oldu câri gel Gümüşsuyu'nda iç Âb-ı Hayât

1278



GÜMÜŞSÜYÜ ÇEŞMESİ'NE TARİHTİR

Kâinat, dünya padişahı Abdûlaziz'in ihsan ırmağı 
ile yer yer suya kandı.

Sultan Abdülaziz, önce İskender misâli Hızır gibi 
memlekete yetişti ve - sonra da - O'nun cömertlik bulutu, 
devletin bahçesine taze can verdi.

Lûtfunun, ihsanının karşılığı olan parayı har
cayıp, bu altm - değerinde - çeşmeyi yaptırdı; - böylece 
Gümüşsu’ya susamış olanlar, onu isteyenler içlerindeki 
sıkıntılardan kurtuldular.

Yeryüzünde Ceyhun ve Fırat nehirleri aktıkça, be
reket verdikçe; Allah, o gönlü deniz gibi geniş olan, him
meti ve hizmeti büyük Padişah'm heybetini, azametini 
devam ettirsin.

Ben ZlYÂ da. o çeşmenin tarihini susamışlara 
müjdeledim. Artık, akmaya başlayan Gümüşsüyü 
çeşmesine gel ve hayat veren suyundan iç.
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T E R C I - I  B E N D

Bu kâr-gâh-ı sun’ aceb dershanedir 
Her nakş bir kitâb-ı ledünden nişanedir

Gerdûn bir âsiyâb-ı felâket-medârdır 
Gûyâ içinde âdem-i âvâre dânedir

Mânend-i dîv beççelerin iltikâm eder 
Köhne ribât-ı dehr aceb âşiyânedir

Tahkik olunsa nakş-ı temâsîl-i kâ'inât 
Ya hâb ü ya hayâl û yahud bir fesânedir

Müncer olur umûr-ı cihân bir nihâyete 
Sayfın şitâya meyli bahânn hazânedir

Kesb-i yakîne âdem içün yokdur ihtimâl 
Her i'tikâd akla göre gâ'ibânedir

Yârab nedir bu keşmekeş-i derd-i ihtiyaç 
insanın ihtiyâcı ki bir lokma nanedir

Yokdur siper bu kubbe-i flrûze-fâmda 
Zerrât cümle tîr-i kazâya nlşânedir

Asl-ı murâd hükm-i ezeli bulmadır vücûd 
Zahirdeki sevâb u hatâ hep bahânedir

Bir fâ'ilin me'âsiridir cümle hâdisât 
Ne iklizâ-yı çerh ü ne hükm-i zemânedir



T E R C Î ' - İ  B E N D

Bu cihan,acayip bir dershanedir. Burada görülen 
herşey, Hakk’ın İlâhî sırlarının yazılı olduğu kitaptan; 
Allah'ın yüce hikmetinden bir iz taşır.

Dünya, felâket çarkı etrafında dönen bir 
değirmendir; felâket değirmenidir. Âvâre, başıboş insan 
da; onun içinde, öğütülecek bir buğday tanesi gibidir.

Köhne, harap bir hana benzeyen şu dünya; tıpkı bir 
dev gibi kendi öz çocuklarmı yiyen, acajnp bir jmvadır.

Kâinatta görülen güzelliklerin izi, esası, 
araştırılacak olsa; bunların ya uyku, ya hayâl yahut da 
efsâneden, asılsız hikâyelerden ibaret bulunduğu an
laşılacaktır.

Cihandaki bütün işler, bir nihayete ulaşır; her 
yazın sonu kış, bahânn da güz'dür.

insan için herş^ , bütün gerçeği en iyi şekilde bil
mek mümkün değildir; her düşünce, aklın ölçülerine 
göre pek kesin olmayan bir inanıştan ibarettir.

Yarabbi! Insanm yaşaması için ihtiyacı bir lokma 
ekmek iken, bu ihtiyaç derdinden kaynaklanan kar
makarışıklık; herkesin birbirini ezmeye kalkması, or
talığın karışması nedir?

Bu mavi renkli kubbede, gökkubesinde hiçbir sip
er. sığınacak yer yoktur; bütün zerreler, yaratılmış en 
küçük varlıklar bile kaza okuna hedef olmaktan kurtu
lamazlar; bu dünyada herşey, kadere boyun eğmek zo
rundadır.

Dünyada murâd olunan, istenen asıl şey; Allah'ın 
ezelden tesbit ve tâyin ettiği Yüce Takdîr'in vücud bul
masıdır, gerçekleşmesidir. Dıştan bakılınca, sevap ve 
günah şeldinde görülenler ise, hep birer bahaneden, vesi
leden, sebepten ibarettir.

Bütün olup, biten işler, ne bu devrin hükmü ve ne de 
feleğin, dünyanın, tâlihin gereğidir; herşey. bir 
yapıcmın (Allah'm) güzel eseridir.
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Subhâne men tahayyere fî sun'ihi'l-ukûl 
Subhâne men bikudretihi ya'cüzü'l-fuhûl

Ecrâm-ı bî-nihâye ile pürdür âsümân 
Nisbet olunsa zerre değildir bu hâkdân

Bin şems-i tâb-dâr ü hezârân meh-i münîr 
Yüz bin sevâbit ü nice seyyâre-i lyân

Her şems eder tevâbi'-i mahsüsasıyle seyr 
Her tâbi'e tevâbi'-i uhrâ eder karân

Her şems eder levâhikına neşr-i feyz-i hâs 
Her lâhikm tabi’ati emsaline nihân

Her cümle merkezinde eder seyr-i bî-vuküf 
Her kıt’a mihverinde bulur feyz-i câvidân

Her cümle-i vesî'ada mebsût bin vücüd 
Her kıt'a-i fesihada meşhüd bin cihân

Her bir vücüd masdar olur bin vücüd içün 
Her bir cihân hezâr cihândan verir nişan

Her zerrede tarîkâ-i mahsûsa üzre feyz 
Her çişinde tabi'at-ı mahsûsa üzre cân

Her âlemin sinîn ü tevârihi muhtelif 
Her bir zeminde başka hisâb üzredir zemân

Peyvestedir sevâhili girdâb-ı hayrete 
Bir bahrdır ki hâsılı bu bahr-i bî-kerân

Subhâne men tahayyere fî sun'ihi'l-ukûl 
Subhâne men bikudretihi ya’cüzü'l-fuhûl 
( . . . )



Akıllara hajnret veren sanatı ve bilginleri âciz bı
rakan yüce kudreti ile. Allah'ı teşbih ederim; O'nun her 
türlü kusur, ayıp ve noksanlıklardan uzak bulunduğunu 
kabul eder, söylerim.

Gökyüzü, sayısız yıldızlarla doludur; bu yeryüzü, 
dünya ise. ona göre bir zerre kadar bile değildir.

Nitekim orada; bin ışıklı güneş, binlerce parlak ay. 
yüz bin sâbit ve daha nice seyyar gezegen görülür.

Her güneş, kendisine tâbi, yörüngesi etrafındaki- 
lerle birlikte hareket eder, döner; ayrıca onlar da, ken
dilerine tâbi diğer yıldızlarla birlikte dönerler.

Her güneş, kendisine tâbi, bağlı olan yıldızlara fey
zini gönderir, enerjisini yayar; bunların herbirinin 
özelliği, diğerinde yoktur; her yıldız, diğerinden farklı 
yapıdadır.

Her güneş sistemi, hiç durmadan kendi merkezinde 
döner ve her sistem, kendi ekseninde devamlı bereket, 
enerji bulur.

Her geniş sistemde binlerce varlık ya3almıştır ve 
her bü5nük kıt'ada. yerde binlerce dünya görülmektedir.

Herbir varlık, binlerce başka varlık için kaynak 
olur; herbir dünya, binlerce dünyadan izler taşır.

Kâinattaki her zerrede kendi yolunda bir bereket, 
eneıji; her cisimde de yaradılışından gelen bir hayat 
vardır.

Her dünyanın yaşı ve tarihi başkadır; böylece, her 
yerde zaman ölçüsü de kendine göre değişiktir.

Sonuç olarak, ucu bucağı bulunmayan bu deniz, 
gökyüzü öyle bir denizdir ki; onun sâhilleri hayret gir
dabına ulaşmıştır.

Akıllara hayret veren sanatı ve bilginleri âciz 
bırakan yıjce kudreti He. Allah'ı teşbih ederim; O’nun. 
her türlü kusur, ayıp ve moksanlıklardan uzak bulun
duğunu kabul eder söylerim.
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Yârab nedir bu dehrde her merd-i zû-fûnûn 
Olmuş belâ-yı akl ile ârâmdan masûn

Yârab nlçûn bu arsada her şahs-ı ârifîn 
Mikdâr-ı fazlına göre derdi olur fûzûn

Her kangi sûya atf-ı nigâh etse bî-huzûr 
Her İcan^ şey’e sarf-ı hayâl etse aklı dûn

Mûmkin midir hakîkat-ı eşyâyı vezn û derk 
Mîzân-ı akla dirhem-i ta'dîl iken zunûn

Güncîde-i basiret olur mu bu acz ile 
Haysiyyet-i havadis û keyfıyyet-i şu’ûn

Gûyâ ki bunca mihnet ü gam az gelûp olur 
Bir de tahakkûm-i cûhelâ ile bağfı hûn

Bilmem ki muktezâ-yı nizâm ı cihân mıdır 
Dâim cihânda câhil olur mes'adet-nûmûn

Câri cihân cihân olalıdır bu kâide 
Bir ahmak-ı denîye olur ehl-i dil zebûn

Nâdân fırâz-ı izz û sa'âdetde ser-firâz 
Dânâ hazîz-i acz ü mezelletde ser-nigûn

Nâdânı kâm-perver eder tâli'-i bülend 
Ehl-i kemâli sâ’il eder baht-ı vaj-gûn



Yarabbi ! Her bilgili insanın, bu dünyada aklın 
belâsına uğrayarak huzurundan, rahatından olmasmın 
sebebi nedir; bu dünyada bilgili insanlar, neden hep 
sıkıntılarla, eziyetlerle karşılaşırlar ?

Yarabbi ! Bu dünyada, her arif olan kimsenin fazi
letinin derecesine göre, derdi niçin fazlalaşmaktadır; in
sanın bilgisi, görgüsü arttıkça, derdinin de çoğalmasının 
sebebi nedir ?

Ârif olan bir kişi, her neye baksa huzuru kaybol
makta: hangi işi düşünse, aklı ona yetmemektedir.

Birtakım zanlar, şüpheler akıl terazisine ölçü i- 
ken;eşyânın hakikatini ölçüp anlamak mümkün 
müdür? Yani, akim ölçüsü hakil^t değil şüphe iken, ya
radılışın asıl hikmetini kavrayıp, anlamak imkânsız
dır.

Bu çaresizlikle, dünyanın işleri ve o işlerin esası, 
özü hiç kavranabilir mi ?

Ârif olan kimseler; sanki bu kadar eziyet ve sıkıntı 
az geliyormuş gibi, bir de câhil kişilerin zorbalıklarına, 
kaprislerine katlanmak zorunda kalırlar.

Şu dünyada her zaman câhillerin mutlu olması du
rumu, acaba dünyanın düzeni gereği midir ? Bilmiyo
rum.

Dünya kurulduğundan beri, şu kaide geçerlidir : 
Dâima, gönül sahibi, bilgili kimseler; alçak bir ah
mağın, câhilin eline düşerler, öylelerinin oyuncağı olur
lar, eziyetini çekerler. Yani dürüst, bilgili kimseler; 
çeşitli hile ve tuzaklarla namussuz, câhil adamlara ye
nik düşerler.

Bunun sonucunda, aşağılık kimselerin başlan göğe 
erişir, yani bolluk ve mutluluk içinde yaşarlar; bilgili ve 
olgun kişilerin payına ise, yokluk ve zavallılıkla 
başlarını eğmek; sefalet içinde sürünmek, perişan ol
mak düşer.

îyi talihleri, câhil kişileri bahtiyar, mutlu eder
ken; bilgili, olgun kimseleri de, kötü tâlihleri dilenci du
rumuna düşürür.
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Subhâne men tahayyare fî sun'ihi’l-ukûl 
Subhâne men bikudretihi ya’cüzü'I-fuhûl



T E R K Î B - İ  B E N D

50

Sâkî getûr ol badeyi kim mâye-i cândır 
Ârâm-dih-i akl-ı melâraet-zede-gândır

01 mey ki olur saykal-i dil ehl-i kemâle 
Nâ-puhtelerin akima bâdî-yi zlyândır

Bir câm ile yap hâtın zîrâ dil-1 viran 
Mehcûr-i harâbât olalı hayli zemândır

Sâkî içelim aşkma rindân-ı Hüdâ'mn 
Rindân-ı Hüdâ vâkıf-ı esrâr-ı nihândır

Sâkî içelim rağmına söiî-yi harîsin 
Kim maksadı Kevser emeli hûr-1 cinândır

Aşk olsun o pîr-i mey-i perverde-i aşka 
Kim badesi sad sâle vü sâkîsi civandır

Hr-i mey’e sor mes'elede var ise şübhen 
Vâ'izlerin efsâneleri hep hezeyandır

Ben anladığım çerh ise bu çerh-i çep-endâz 
Yahşi görünür sûreti ammâ ki yamândır

Benzer felek ol çenber-i fânûs-ı hayâle 
Kim nakş-ı temâsîli serîü'l-cereyândır

Sâkî bize mey sun ki dil-i tecribet-âmûz 
Endîşe-i encam ile vakf-ı halecandır
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Ey içki dağıtan! O, toplumda kınanmış, ayıplan
mış kimselerin aklını meşgul eden ve gönlüne ferahlık 
veren canın mayası, özü olan içkiyi getir.

O içki ki, olgun kimselerin gönül cilasıdır, onların 
ruhuna neşe verir; ham, olgunlaşmamış kişilerin aklına 
ise, zarar getirir.

Uzun zamandır meyhaneden ayrı düştüğüm için, 
yıkık olan şu gönlümün hatırım bir kadehle yap: onu, 
sımacağın bir kadeh içki ile şenlendir.

Ey içki dağıtan! Kendilerini Allah'ın yoluna ada
yarak, bu dünyadan vazgeçmiş kalender insanların 
aşkına içelim; çünkü onlar, kâinatın Îlâhî sırlarını bi
len - yüce - kimselerdir.

Ey içki dağıtan! Bir de, kendilerini dünyadaki 
çıkarlarına kaptırmış ham-sofulara nisbet, inat olsun 
diye içelim: çünki, onların maksadı Cennet şarabı Kev
ser, emeli ise Cennet'teki hüriler, güzellerdir

O, aşkın terbiye ettiği içki ile olgunlaşmış kimseye 
aşk olsun! O'nun içkisi, yüzyıllık ve içki dağıtanı da 
gençtir.

Bütün bu söylenilen şeylerde heı;hangi bir şüphen 
varsa onu, içkinin ustası olan, görmüş-geçirmiş kimseye 
sor: çünki, sana nasihat veren kişilerin anlattıkları 
asılsız hikâyelerin hepsi, saçma-sapan sözlerdir, onlara 
inanma!

Benim anladığım kadanyle felek, dünya, tâlih ise; 
hilekâr, aldatıcı bir felektir. Nitekim o, şekil olarak 
güzel görünür, amma gerçekte içi pek yamandır; türlü 
sıkıntılarla doludur.

Felek; yansıttığı resimlerin izleri çok çabuk kay
bolan, hayâl fenerinin çemberine benzer; yani içinde, bi
rer hayâle benzer çeşitli görüntüler sergileyen şu dünya, 
geçicidir.

Onun için, ey içki dağıtan bize şarap sun; zirâ 
tecrübeli gönül, sonunun ne olacağının merâkı, 
düşüncesi içinde heyecanlıdır.
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Ey kudretine olmayan âgâz ü tenâhî 
Mümkin değil evsâfını idrâk kemâhî

Her nesne kılar varlığına hüsn-i şehâdet 
Her zerre eder vahdetine arz-ı güvâhî

Hükmün kılar izhâr bu âsâr ile mihri 
Emrin eder ibrâz bu envâr İle mâhî

Dil-sîr-i bisât-ı ni’amın mürg-i hevâjâ 
Sîr-âb-ı zülâl-i keremindir suda mâhî

Eyler keremin âteşi gül-zâr Halil'e 
Mağlüb olur peşşeye Nemrûd-ı mübâhî

Zâlimleri adlin ne zaman hâk edecekdir 
Mazlûmlann çıkmadadır göklere âhı

Bî-gânelere münhasır envâ’-ı huzûzât 
Mihnet-zede-i aşkına mahsüs devâhî

Sen'sin eden ızlâl nice ehl-i tarîki 
Sen'sin eden ihdâ nice güm-geşte-i râhı

Hükmün ki ola mücib-i hayr ü şerr-i efâl 
Yârab ne içündür bu evâmir bu nevâhî

Sen'dendir İlâhî yine bu mekr ü bu fitne 
Bu mekr ü bu fitne yine Sen'dendir İlâhî

Güftî bi-künü bâz zenî seng-1 melâmet 
Dest-i men ü dâmân-ı^ü der rüz-ı kıyamet
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Ey, kudretinin başlangıcı ve sonu olmayan! Sen'in 
vasıflannı, niteliklerini tam anlamıyle kavramak 
İmkânsızdır.

Yarattığın her nesne, Sen'in varlığına; her zerre de 
birliğine en iyi şekilde şahitlik eder.

Hükmün, bu yarattığın eserlerin ile Güneş'i meyda
na çıkarır; Emrin de. bu nurlar ile Ay'ı gösterir.

Havadaki kuşlar, Sen'in nimetlerinle donanmış 
sofrada doymuşlar: sudaki balıklar da kereminin, 
cömertliğinin berrak, temiz su30ina kanmışlardır.

Büyüklüğün, yüce emrin Halil'e, ateşi gülbahçesi 
hâline getirir; mağrur, kibirli Nemrud da bir sineğe 
mağlup olur. (Firavun Nemrud tarafından ateş atılan 
Hz.İbrahim'e o ateş. Allah'ın emri ile bir gülbahçesine 
dönüşür. Nemrud ise, bir sivrisineğin sokınası veya bir 
rivayete göre de, bir karasineğin ağzından yahut burnun
dan içeriye girip, beynine kadar tahriş etmesiyle ölür.)

îlâhi Adâlet'in, zâlimleri ne zaman yerle bir ede
cek; onlara haddini bildirecektir? Zlrâ. mazlumlann et
tikleri ahlar, feryatlar artık göklere çıkmaktadır.

Hazlann, zevklerin her çeşidi yabancılara aittir; 
yani, dünyanın bütün zevkleri Sana dost olmayanlara, 
Sen'i tanımayanlara verilmiş; buna karşılık, dünyadaki 
bütün belâlar da, Sen'in îlâhi Aşk'ınm mihnetini, 
sıkıntısını çekenlerin, Sen'in için yananların başına 
gelmektedir.

Allah yolunda olan nice kimseleri, doğrudan 
saptıran da; yolunu şaşırmış nicelerini ise. hidâyete er
dirip, doğruya çeviren de Sen'sin.

İlâhi hükmün, bütün işlerin ha3ar veya şer oluş
larının sebebidir; Yârab! Bu,-yapılsın diye - emirlerin ve 
yasakların ne içindir?Mâdemki herşey Sen'in. îlâhi 
hükmüne göre olur; o hâlde, bu emir ve yasaklar nedir?

Ey Yüce Allahım! Bu hîle ve fitneler yine 
Sen'dendir; bu hîle ve fitneler yine Sen'dendir, ey Yüce 
Allahım! Herşeyin yegâne sebebi Sen'sin!

Allahım! Bazı işleri yapmamız için önce bizi 
teşvik ediyor, sonra da kınayarak, taşa tutuyorsun. 
Kıyamet günü, ben de Sen'in eteğini tutarak bunun sebe
bini, hikmetini soracağım!
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Bir katre İçen çeşme-i pûr-hûn-i fenâdcın 
Başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan

Âsûde olam dersen eger gelme cihâne 
Meydâne düşen kurtulamaz seng-1 kazâdan

Sâbit-kadem ol merkez-i me'mûn-i rızâda 
Vareste olup dâire-i havf u recâdan

Dursun kef-i hükümde terâzû-yı adalet 
Havfm var ise Mahkeme-i Rûz-ı Cezâ'dan

Her kim ki arar bû-yı vefâ tab'-ı beşerde 
Benzer ana kim devlet umar zıll-i hümâdan

Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez 
Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan

Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar 
Rencide olur dîde-i huffâş ziyâdan

Her âkile bir derd bu âlemde mukarrer 
Râhat yaşamış var mı gûrûb-ı ukalâdan

Hâil etmediler bu lügâzın sımm kimse 
Bin kâfile geçdl hükemâdan fuzalâdan
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Fâniliğin, yokluğun kanla dolu çeşmesinden bir 
damla içen, belâ yağmurundan bir daha başmı alamaz. 
Yani, şu dünyaya bir defa gelen, sıkıntıdan kurtulamaz: 
dünyada yaşayanlar, onun eziyetine de hazır olmalı, 
katlanmayı bilmelidirler.

Eger başım dinç olsun, rahat edejrim dersen, şu 
dûnya^ra gelme; zirâ bu meydana düşen, dünyada bulu
nan kimse sıkıntısından da kurtulamaz.

Korku ve ricânın dâiresinden kurtulup, rızânın 
emin merkezinde ayağını sâbit tut! Yani, insanlara kor
ku ve rica ile minnet etmekten, onlara boyun 
eğmektense; herşeyde hakkma râzı olmak, gibi emniyet
li bir yolu, metodu benimse, kendine rehber edin!

Cezâ Günü'nün Mahkemesi'nden korkun var ise, 
adaletin terâzisi hükmün elinde dursun: eğer Mahşer'de 
kurulacak mahkemeden korkuyorsan, adâletin terâzisi 
hüküm verenlerin elinde kalsm; kısacası sen elinden 
geldikçe, her işinde âdil ol, fazla ileriye gidip ötesine 
karışma.

Her kim. insanın tabiatında vefânın kokusunu 
ararsa O. Hümâ'nm gölgesinden devlet umanlara benzer. 
Yani, insanoğlunda vefâ arayanlar; gerçekte olmayan 
masal kuşu Hümâ’mn gölgesinden, medet umanlara, 
boşuna ümid besleyenlere benzerler. Kısacası, insanlar
dan fazla vefâ beklemek boşunadır.

Gökten yağmur yerine inci ve cevher yağsa, tâlihsiz 
olan kimsenin bağına bir damlası düşmez; doğuştan 
şansı olmayan, ne yapsa boşunadır!

Nasıl, Yarasa'nın gözü ışıktan rahatsız olursa; ay
ni şekilde noksan, kusurlu, ham kişiler de: kâmil, olgun, 
aklıbaşında kimseleri çekemezler.

Her akıllı insanın başına bu dünyada bir dert, belâ 
gelir; hiç, akıllı kimselerden, rahat yaşamış var mıdır?

Bugüne kadar filozoflardan, bilginlerden binlerce 
kişi geldi, geçti; ama. hiçbiri bu muammanın, bilmece
nin sırrını çözemedi.
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Kıl san'at-ı Üstâd'ı tahayyürle temâşâ 
Dem urma eger ârif İsen çûn û çerâdan

Idrâk-i me'âlı bu küçük akla gerekmez 
Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez

☆

Dehrin ne safâ var acaba sîm ü zerinde 
İnsan bıragur hepsini hîn-i seferinde

Bir reng-i vefâ var mı nazar kıl şu sipihrin 
Ne leyi ü nehânnda ne şems ü kamerinde

Se3T etdi hevâ üzre denür taht-ı Süleymân 
01 saltanatın yeller eser şimdi yerinde

Hürr olmak ister isen olma cihânın 
Zevkinde safâsmda gamında kederinde

Cânân gide rindân dagıla mey ola rızân 
Böyle gecenin hajiT umulur mu seherinde

Hayr umma eger sadr-ı cihân olsa da bi'l-farz 
Her kim ki hasâset ola ırk u güherinde

Yıldız ara3mp gökde nice turfa müneccim 
Gaflet ile görmez kuyu50i reh-güzerinde
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Eğer ârif, olgun birisi isen, «nasıl ve niçin ?» gibi 
sorularla uğraşma, yani dünyanın sırrını araştırmaya 
kalkma; herşeyi yoktan var eden Üstâd (Allah) 'm sa
natını ha5T:etle. hayranlıkla seyret, jnjcelt !

Yüksek bilgileri, Allah’m hikmetini anlamak için, 
bu küçük akla gerek yoktur; çünki bu terâzi, o kadar 
ağırlığı çekemez; insanın âciz aklı, kâinattaki derin 
hikmetleri kavrayamaz.

☆
Acaba, şu dünyanm gümüş ve altınında ne zevk 

var; çünki insan, hepsini yolculuk sırasında (ölümünde) 
biralar, gid&r.

Bir kere bak: Gecesinde ve gündüzünde. Güneş'inde 
ve Ay'ında şu feleğin, dünyanın vefâsına dâir hiçbir 
işaret, belirti var mı? Yani, bu dünyada herşey geçicidir.

Süle3mıan (1) 'm tahtının yükseklerde dolaştığı, 
O'nun debdebeli bir ömür geçirdiği söylenir; ama şimdi, o 
saltanatm yerinde yeller eser.

Eğer hür olmak, kimseye bağlı kalmamak istersen; 
şu dünyanın zevkinde, eğlencesinde, gammda, kederinde 
olma! Yani sevinci de, üzûntü5nj de aklına takma!

Sevgili gittikten, rindler yani kalender tabiatlı 
gönül dostlan dağıldıktan, içki döküldükten sonra; 
böyle gecenin sabahında, hayır beklenir mi?

Soyunda, mayasında cimrilik ve bayağılık olan 
bir kimse; sözgelişi dünyanın en yüksek yerinde de bu
lunsa, kendisinden hajarlı bir iş bekleme!

Bir sürü tuhaf, acemi müneccim (gök bilgini) yıldız 
arayıp dururlar, ama dikkatsizlikle, dalgınlıkla yol
larının üzerindeki kuyuyıı görmezler. Yani, büyük 
işlerle uğraştığını sanan nice bilmiş kişiler, önlerindeki 
küçük, lâkin önemli şeyleri göremezler, ihmal ederler; 
küçük işlerin, büjnük sonuçlar doğurduğunu, aslâ unut
mamak gerekir.

i ) M.Ö. 10. yü^Tİda yaşadığı, çok zengin ve gösterişli bir salta - 
nat sürdüğü bilinen Isrâil hükümdarıdır.
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Onlar ki verir lâf ile dünyâya nizâmât 
Bin türlü teseyyüb bulunur hânelerinde

Âyînesi işdir kişinin lâfa bakılmaz 
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Ben her ne kadar gördüm İse bazı mazarrat 
Sâbit-kademim yine bu re'yin üzerinde

insana sadâkat yakışur görse de ikrâh 
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah

☆
Gadr ede re'âyâsına vâlî-yi eyâlet 
Dünyâda vü ukbâda ne zillet ne rezâlet

Lâjnk mıdır insan olana vakt-i kazada 
Hak zâhir iken bâtıl içün hükmü İmâlet

Kadı ola da'vâcı vü muhzir dahi şâhid
Ol mahkemenin hükmüne derler mi adâlet

Ey mürtekib-i har bu ne zillet ki çekersin 
Birkaç guruşa müddet-i ömrünce hacâlet

La’net ola ol mâle ki tahsiline anın 
Ya dîn ola ya ıı^ u ya nâmus ola âlet

Âdem olanın hayr olur âdemlere kasdı 
İnsanlığa insanda budur işte delâlet
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Sözleriyle dünyada nizamı, düzeni sağlayan; lâfla 
dünyayı idare eden kimselerin kendi evlerinde bin türiü 
kusur, ihmâl, düzensizlik görülür. Yani, başkalarına 
akıl vermeye, yol göstermeye kalkanlar, önce kendile
rine bakmalıdırlar!

Bir kimsenin aynası, işidir; O'nu en güzel anlatan 
yaptığı iştir; dolayısiyle söze, övünmeye gerek yoktur. 
Çünki, insanın aklının derecesi eserinde, işinde 
görünür, kendini açıkça belli eder.

Her ne kadar ben, bazı zararlarını gördümse de; - 
ifade ettiğim- bu görüşümde kararlıyım.

insan, kahredici durumlarla karşılaşsa da, her 
türlü kötülüğü görse de. O’na yakışan doğruluktur; - unut
mamak gerekir ki - Hz. Allah, doğrulann yardımcısıdır.

☆
Eyâlet'in Vâhsi. yani işbaşında bulunan kimse 

halkına eziyet edecek olursa; bu, O'na dünyada da 
âhirette de alçaklık ve rezilliktir.

Gerçekten insan olan için; - mahkemede-hüküm 
verme sırasında hak apaçık ortada iken, onu yalan- 
yanhş kararla değiştirmek, lâyık mıdır?

Hâkim davacı, mübâşir de (yardımcısı da) şâhlt 
olursa; o mahkemenin vereceği karara, hiç adâlet dene
bilir mi?

Ey, eşek gibi rüşvet yiyen adam! Bu ne kadar 
alçaklıktır ki; birkaç kuruş İçin hayatın boynnca utanç 
çekersin, rezil olursun!

Din, ırz, nâmus âlet edilerek kazanılan paraya, 
mala mülke lânet olsun!

însan olanın, insanlara karşı niyeti dâimâ 
hayırdır; insan için gerçek anlamda insanlığa yol 
gösterme, yardım etme işte budur!
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însan ana derler ki ede kalb-i rakîki 
Âlâtn-ı benî nev'i ile kesb-i melâlet-'

Âdem ana derler ki garazdan ola sâlim 
Nefsinde dahi eyleye icrâ-yı adalet

Sâdık görünür kisvede erbâb-ı hıyânet 
Mürşid sanılur vehlede eshâb-ı dalâlet

Ekser kişinin sûretine sîreti uymaz 
Yârab bu ne hikmetdir îlâhi bu ne hâlet

Ümmîd-i vefâ eyleme her şahs-ı dagalde 
Çok hâcılann çıkdı haçı zîr-i bagalde

☆

Bir abd-i Habeş dehre olur baht ile Sultân 
Dahhâk'm eder mülkünü bir Gâve perişan

ikbâline idbânna dil bağlama dehrin 
Bir dâirede devr edemez çenber-i devrân

Zâlim yine bir zâlime giriftâr olur âhir 
Elbette olur ev yıkanın hânesi vîrân

Ekser görülür çünki cezâ cins-1 amelden 
Encâmda âhenden olur rahne-i sûhân

Tezidr olunur lâ'n ile Haccâc ile Cengiz 
Tebcil edilür Nûşirevân ile Süleymân
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insan ona derler ki; şefkatli kalbi, diğer insan
ların üzüntüleriyle kederlenir.

İnsan ona derler ki; gizli düşmanlıktan uzak olup, 
kendinde bile adâleti uygular, onun gereklerini yerine 
getirir.

Hâin kişiler, dıştan samimî gibi görünürler; 
sapıklar da, ilk anda doğru yolu gösteren kimseler 
sanılırlar.

Çoğu kişinin içi, dışma uymaz; Yarabbi, bu ne hik
mettir. bu nasıl bir durumdur!

Her hilekâr kimseden vefâ, bağlılık bekleme; zîrâ 
çok hacıların haçı, sonradan koltuk altında çıktı! Yani, 
nice kendini doğru gösteren kişilerin, sonradan gizli bi
rer sahtekâr, yalancı olduklan anlaşılmıştır; onun için, 
düzenbaz kimselere, iki3n:ızlülere s a l^  güvenme!

☆
Bir Habeş köle, şansının yardımıyle dünyaya Sul

tan olur; Dahhâk’ ın saltanatmı, devletini Gâve adlı bir 
demirci alt-üst eder (i).

Dünyamn, tâîihine de, talihsizliğine de gönül 
bağlama; çünki felek, ayni merkezde dönemez, yani in
sanın şansı her zaman aynen devam edemez.

İnsanlara kötülük eden zâlim bir kimse, sonunda 
kendisi de bir başka zâlimin belâsına uğrar; elbette ev 
jakanm, birgün kendi evi de yıkılır.

Nasıl, demirleri eğeleyen törpü, sonunda kendisi de 
törpülenir, körelirse; bunun gibi, insanlar da yaptıkları 
her işin karşılığını aynen görürler.

Haccâc ile Cengiz lânetle anılırken, Nüşirevân ile 
Sülejrman yüceltilir; her zaman zâlimler kötü, merha
metli olanlar da iyi anılırlar.

1 ) Dahhâk; tarihte, İran'ın son derece zâlim bir hükûmdan idi. 
Rivâyete göre; hastalandığında hergün İki çocuğu öldûrtûr, be3inlerini 
yermiş. Sıra, Gâve İsimli demircinin çocuklarına geldiğinde; O, isyan 
etmiş ve böylece ayaklanan halkın başma geçip, Dahhâlc'ı düşürerek, 
saltanatma son vermiştir.
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Kâbil midir elfâz ile tagyîr-i hakikat 
Mümkin mi ki tefrik oluna küfr ile îmân

Bir hâkden inşâ olunur deyr ile mescîd 
Birdir nazar-ı Hakk'da mecûs ile müselmân

Her derdin olur çâresi her in ile n  ölmez 
Her mihnete bir âhir olur her gama pâyân

Geh çâk olunur dâmen-i pâkize-i ismet 
Geh iffet eder âdemi ârâyiş-i zindan

Sabr et siteme ister isen hûsn-i mükâfât 
Fikr eyle ne zulm eylediler Yûsuf a ihvân

Zâlimlere bir gün dedirir Kudret-i Mevlâ: 
'Tallahi îe-kad âserekallahû aleynâ"

☆

Her şahsı harîm-i Hak’a mahrem mi sanursm 
Her tâc giyen çulsuzu Edhem mi sanursm

Dehri araşan binde bir âdem bularaazsm 
Âdem görünen harlan âdem mi sanursm

Çok mukbili gördüm ki güler içi kan ağlar 
Handân görünen herkesi hurrem mi sanursm

Bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî
Her merhemi her yâreye merhem mi sanursm
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Söz İle gerçekleri değiştirmek, kâbil midir? Küfür 
ile îmânı birbirinden ajarmak mümkün müdür? Yani, 
lâf kalabalığı ile gerçekler gizlenip, değiştirilemez; 
yanlış ile doğruyu birbirinden ayırmak ise, çok dikkat 
ister.

Nasıl kilise ile câmi aynı taştan yapılırsa; Allah’ın 
nazarında, ateşe tapanla müslüman da birdir. Yani kim
se, kul olarak gururlanıp, kibirlenmemelidir; çünki, ki
min ne olduğunu , ancak Allah bilir.

Her acı çeken ölmez, her derdin bir çaresi bulunur; 
zîrâ, her sıkıntının bir sonü, her kederin de bir b itiş i' 
vardır.

Bazen namusun temiz eteği yırtılır, namusa önem 
verilmez; bazen de namus, inşam zindan süsü eder; ha
pislerde çürütür.

Eğer, yaptığın güzel işlerin karşılığını iyi bir 
şekilde görmek istersen, sabretmelisin; Hz. Yusuf'a 
kardeşlerinin ne kadar eziyet ettiklerini bir düşün !

Allah'ın Yüce Kudreti, bir gün zâlimlere: "Yemin 
ederim ki; Allah, seni bizim başımıza seçti ve bizden 
üstün kıldı." dedirtir.

☆
Her kişiyi, Allah’a yakın; her taç giyen çulsuzu, 

değersiz adamı da Edhem (İbrahim Edhem) gibi büyük 
bir zât mı sanarsm ? Yani, dikkat et ve sakm görünüşe 
aldanma !

Bütün dünyayı araşan, binde bir - gerçek anlamda- 
insan bulamazsın; insan görünen eşekleri, insan mı Ba
narsın ?

Çok makam, servet, şöhret sahibi insan gördüm ki 
dışı güler, ama içi kan ağlar; sen, gülen herkesi mesud 
mu sanarsm ?

Önce hastalığı İ5âce tanı, sonra tedâviye başla; her 
ilâcı, her derde yarar mı sanarsm ? Yani, bir problemi 
hâlletmek için, önce onun mâhiyetini, ne olduğunu iyice 
öğren!
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Kibre ne sebeb yoksa vezirim deyû gerçek 
Sen kendini düstûr-ı mükerrem mi sanursın

Ey mûftehir-i devlet-i yek-rûze-i dünyâ 
Dünyâ sana mahsûs u müsellem mi sanursm

Hâlî ne zaman kaldı cihân ehl-i tama'dan 
Sen zâtım bu âleme elzem mi sanursm

En ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun 
Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanursm

Bir gün gelecek sen de perişân olacaksın 
Ey gönce bu cem'iyyeti her dem mi sanursm

Nâ-merd olayım çerhe eger minnet edersem 
Çevrinle senin ben keder etsem mi sanursm

Allah'a tevekkül edenin yâveri Hak'dır 
Nâ-şâd gönül bir gün olur şâd olacakdır

☆
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Büyüklenmeye, herkese yüksekten bakmaya ne ge
rek var ! Yoksa sen; «vezirim» zannıyle kendini kanuna, 
nizama göre hareket eden gerçek bir vezir mi sanarsın ? 
Yani, bir işin başında olmak başka: o işe emek sarfede- 
rek. makâmmm gerçek hakkını vermek başkadır; bu bir 
liyâkat, fazilet, hüner meselesidir. Her. işin başmda bu
lunarak, büyüklenen adam; o makâma lâyık, değerli bi
risi demek değildir. Onun için, sahip olduğu makâm ve 
mevki ile, kişinin faziletini birbirine karıştırmamak 
gerekir. Kısacası mevki, makâm, şöhret ve servet; kişiye, 
kendisinde olmayan kıymeti getirmez, kazandırmaz.

Ey dünyanın bir günlük devleti, saltanatı, gösterişi 
ile övünen kimse! Sen onu, sana bağışlanmış ve teslim 
edilmiş - ebedî bir varlık- gibi mi düşünürsün?

Cihan; tamahkâr, açgözlü insanlardan ne zaman 
boş kaldı? Dünyada, gözüdoymaz kimseler dâimâ bulu
nur. Durura böyle iken sen, kendini bu dünyaya son de
rece gerekli, şart birisi mi sanarsın?

En ummadığın bir kişi, senin içindeki sırları 
keşfedebilir, anlar; yoksa sen herkesi kör, bütün insan- 
lan aptal mı sanarsın? Pümseyi küçük görme!

Ey gençliği, güzelliği ile övünen! Bir gün gelecek, 
sen de bütün bunlan bir bir kaybedeceksin; bu hayranlık 
dolu etrafının, saltanatının böyle devam edeceğini mi 
sanarsm? Herşey geçicidir, sakın aldanmal

Eğer şu feleğe, dünyaya minnet edersem, bojoın 
eğersem, ona gönülden bağlanırsam; nâmerd, alçak bir 
kimse olayım! Ey güzel! Ben, senin eziyetinle, 
çektirdiklerinle üzüleceğim mi sanarsın?

Allah; elinden gelen gayreti gösterdikten sonra 
işini O'na bırakarak, kaderine râzı olan kimselerin 
yardımcısıdır. Bu bakımdan; mesud olamamış, mutsuz 
gönüller bir gün gelecek sevinecektir, bahtiyar olacaktır, 
inananlar ümidsiz olmaz, onlar için korkuya yer yok
tur.

☆
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Pek rengine aldanma felek eski felekdir 
Zirâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönekdir

Ya bister-i kemhâda ya vîrânede cân ver 
Çûn bây ü gedâ hâke berâber girecekdir

Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabmdan 
Zirâ yumuşak huylu atm çiftesi pekdir

Yakdı nice cânlar o nezâkette tebessüm 
Şîrin dahi kasd etmesi câna gûlerekdir

Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma 
Zer-dûz pâlân ursan eşek yine eşekdir

Bed-mâye olan anlaşılur meclis-i meyde 
İşret gûher-i âdemi temyîze mihekkdir

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir 
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir

Nâ-dânlar eder sohbet-i nâ-dânla telezzüz 
Dîvânelerin hem-demi dîvâne gerekdir



Şu feleğin, dünyanın görünüşüne pek aldanma; o 
eskiden nasılsa, bugün de aynen öyledir. Çünki onun, 
münasebetsiz tabiatı dönekliktir. Kendisi bile durma
dan dönen, şu dünyaya sakın kanma, inanma!

Mademki zengin de fakir de toprağa birlikte gide
cektir, nerkes ölecektir; o halde ya ağır, değerli ku
maştan yapılmış yatakta veya vîrânede; yıkık, harap biı 
köşede öl, hiç farketmez. Dünya malma ^venme!

Ağırbaşlı kimsenin gazabından, şiddetinden Al
lah'a sığın; çünki, yumuşak huylu atın çiftesi pektir, 
serttir. Kimseyi küçük görme, dâima temkinli, dikkatli 
ol; ummadığın taş. baş yarar!

Nâzik tavırlı gülüşler, nice canlar yakmıştır; aslan 
bile gülerek, ağzını açarak cana kıyar. Yani sahte dav
ranışlara ve gülüşlere, kısacası görünüşe aldanma!

Aslı, soyu kötü olanlara.yani sütübozuklara; 
üniforma, dış görünüş hiç asâlet, soyca temizl^^ka
zandırır mı? Zîrâ, sırmalarla işlenmiş semer vursan, 
giydirsen o semerin altmdaki eşek, yine eşektir! Yani, 
dış görünüş seni asla yanıltmasın, şekline bakarak in
sanlar hakkında kesin hükümler verme; asâlet. 
içerdedir. Eskiler buna kısaca: «Zarfa (dışa) değil, maz- 
rüfa (içe) bak! » demişlerdir.

Mayası kötü, karaktersiz, sütübozuk olanlar, içki 
meclisinde anlaşıhrlar; çünki içki, insanın ayarını, 
değerini tesbite yarayan mehenk taşı (1) gibidir, ölçüdür.

Nasihat ile yola gelmeyeni, düzelmeyeni azarla- 
malıdır. Azardan da anlamayanın, ikâz ile yola gelme
yenin hakkı ise, artık dayaktır. Önce ikâz etmeli, sonra 
ceza vermelidir.

Câhil, kaba-saba, terbiyesi kıt kimseler, kendileri 
gibi olanların sohbetinden hoşlanırlar; zavallıların ar
kadaşının, kendileri gibi zavallı olması gerektir, şarttır. 
Kısacası, herkesin dostu, arkadaşı kendine göredir. 
«Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu anlata5^m.» 
atasözümüz, bu fikri çok güzel ifade eder.
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Afv ile mûbeşşer midir eshâb-ı raerâtib 
Kânûn-ı cezâ âcize mi hâs demekdir

Milyonla çalan mesned-i izzetde ser-efrâz 
Birkaç guruşu mürtekibin câyı kürekdir

îmân ile dîn akçedir erbâb-ı gınada 
Nâmus u hamiyyet sözü kaldı fukarâda
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Yüksek rütbeli, İleri seviyede kimseler affedil
mekle müjdelenmiş midir, yani baştakiler hep 
bağışlanac^ar mıdır? Cezâ Kanunu, yalnız âciz ve za
vallı kimseler için midir? Herkese adaletle, eşit dav- 
ranılmalıdır.

Milyonla çalan kimseler büyük mevkilerde, ma
kamlarda, başüstünde gezerlerken; birkaç kuruş yiyen 
adamın yeri, kürektir. Baştakiler milyonlar yerken, alt- 
takilerin birkaç kuruş için kürek cezasına çarp
tırılmaları doğru değildir.

Zenginlere göre: din ile imân paradır. Namus ve 
hamiyyet, yani millî gurur, şeref, haysiyet gibi yüce kav
ramlar ise, hep fakirlerde kalmıştır. Zenginlerin dini, 
imânı herşeyleri paradır, maddedir. İnsanları yükselten 
namus ve hamiyyet gibi mânevi, ulvî kavramlarla on
ların bir ilgisi yoktur: artık bunlarla, fakirler meşgul 
olur hâle gelmişlerdir.

1 ] Mihekk veya mehenk taşı; altının, gümüşün ayarını ölçmeye 
yarar. Şâirim iz: içkiyi ve içki meclisini, insanın 
kıymetinin derecesini ölçmeye yarayan bir mehenk taşı gibi 
görüyor.
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İkbâl içûn ahbâbı si'âyet yeni çıkdı 
Bilmez idik evvel bu dirayet yeni çıkdı

Sirkat çoğalup lâfz-ı sadâkat modalandı 
Nâmûs tamâm oldu hamiyyet yeni çıkdı

Düşmanlara ahbabını zemm oldu zarâfet 
Dil-dârdan ağyâra şikâyet yeni çıkdı

Sâdıkları tahkir ile red kâ'ide oldu 
Hırsızlara ikrâm û inayet yeni çıkdı

Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi 
Hâinlere ammâ ki ri'âyet yeni çıkdı

Evrâk ile i'lân olunur cümle nizâmât 
Elfâz ile terfîh-i ra'iyyet yeni çıkdı

Âciz olanm ketm olunur hakk-ı sarîhi 
Mahmîleri her yerde himâyet yeni çıkdı

İsnâd-ı taassub olunur merd-i gayûra 
Dinsizlere tevcîh-i reviyyet yeni çıkdı

İslâm imiş Devlet'e pâ-bend-i terakki 
Evvel yoğ -idi işbu rivâyet yeni çıkdı
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ikbâl için, yani ilerle3^p yükselmek yolunda dost
lan çekiştirmek, onların dedikodusunu etmek yeni 
çıktı; biz eskiden böyle birşey bilmiyorduk, bu anlayış 
yeni çıktı !

Hırsızlık, çalma-çırpma çoğalarak, doğruluğun 
sözü moda oldu; namus bitti, hiç kalmadı ve hamiyyet, 
şeref, haysiyet denen şey yeni çıktı ! Kısacası, insanlar
da doğruluk, namus, haysiyet diye bir şey kalmadı; orta
da, bunlann sâdece adı dolaşır oldu.

Düşmanlara dostunu kötülemek, incelik oldu; sev
giliden yabancılara şikâyette bulunmak âdeti, yeni 
çıktı. Yani, insanlarda samimiyet denen şey kalmadı.

Samimî kimseleri hakaretle küçük görerek, huzu
runa kabul etmemek prensip hâline geldi; - buna 
karşılık - hırsızlara, âdi kişilere ikrâm ve ihsanda bu
lunmak. onlara iltifat etmek âdeti yeni çıktı. Yani, ijâ- 
1er tepelenirken; kötüler, baştacı edilir oldu.

Gerçi doğruyu söyleyen eskiden de beğenilmezdi, 
ama hâinlere U5mıak, onlara saygı beslemek âdeti yeni 
çıktı.

- Bildiğimize göre - bütün kanun hükümleri, karar
lar kâğıtlarla yani, yazılı olarak halka duyurulur; ama. 
- kanun dışı - boş. kuru sözlerle, milifeti rahat, huzur 
içinde yaşatma âdeti yeni çıktı. Kısacası, kanunsuz dev
let idare edilir oldu.

Âciz, zavallı kişilerin, kimi kimsesi olmayanların 
apaçık haklan gizlenirken, çiğnenirken: zaten korunan, 
arkası olan kişileri her yerde himâye etme, tekrar koru
ma. onlara imtiyazlı, ayncalıklı davranma âdeti yeni 
çıktı.

Gayretli, mert, dürüst, namuslu kimselere tutucu
luk suçu yüklenirken; dinsizlere isâbetli düşündükleri (!) 
şeklinde değer vermek âdeti yeni çıkh.

Güyâ İslâmiyet, Devlet’in ilerleyip, yükselmesine 
ayakbağı, engel imiş; eskiden böyle birşey yoktu, bu 
asılsız söylenti de yeni çıktı.
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Milliyeti nlsyân ederek her işimizde 
Efkâr-ı Freng'e tebâ’iyyet yeni çıkdı

Eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık 
Zîrâ ki ziyân ortada bilmem ne kazandık
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Her işimizde milliyetimizi, millî benliğimizi unu
tarak; Batı'nm fikirlerine, herşeylne bütünüyle uyma, 
tam anlamıyle hiçbir süzgeçten geçirmeden teslimiyet, 
kabullenme âdeti yeni çıktı.

Eyvah bu oyunda, eğlencede bizler yine yandık; 
çünki zararımız ortadadır, bilmem bu işten ne ka
zandık! Yani, bu hayat denilen oyunda bizim gibi 
doğrular, hep zararlı çıkmıştır.
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T E R C Î - İ  B E N D

Bir zamanlar ben dahi düşdûm belâ-yı gayrete 
Doğrulukla uğradım bin türlü derd ü zahmete

Geh vatandan a3nlup gitdim diyâr-ı gurbete 
Akıbet oldum giriftar işbu mühlik illete

Veh yazık sarf etdiğim ömre zamana hizmete 
Fikr içün görmek beni kâfidir ehl-i ibrete

Hayli demler bilmedim bâ'is nedir bu hâlete 
Şimdi oldum dostlar vâkıf bu sırr u hikmete

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet'e 
İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk ü millete

i t
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Bir zamanlar ben de çalışıp, çabalama belâsına 
düştüm; - neticede - doğruluğum yüzünden bin türlü dert 
ve sıkmtıya uğradım.Kısacası doğru yolda gösterdiğim 
bütün gayretler yüzünden, çeşitli güçlüklerle, 
sıkıntılarla karşılaştım.

Bazen vatandan ayrılıp, yabancı ellere gittim; so
nunda. işte bu - doğruluk yolundaki- öldürücü hastalığa 
tutuldum.

Harcadığım ömre, zamana ve hizmete yazıklar ol
sun ! ibret almak isteyenlere, bu yolda düşünmeleri için, 
beni görmek yeterlidir.

Dostlar! Birçok zaman, bu durumun - doğruluğuma 
karşı gördüğüm kötülüklerin - sebebini bilemedim; ama 
şimdi, işin sımnı ve hikmetini çok iyi anladım:

Her kim Devlet’e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O'nun başı derde girer; bu Devlet’e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir!

☆
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Kendimi bezi eyleyüp ıslâh-ı Devlet uğruna 
Ben neler çekdim neler bu istikâmet uğruna

Hânümânım târümâr oldu hamiyyet uğruna 
Berk û bânm hep perişan oldu gayret uğruna

Nefsime zulm eyledim halka adalet uğruna 
Cism ü cân etdim fedâ bu mülk ü millet uğruna

Ben hele oldum telef gitdim bu fikret uğruna 
Hey ne humk u cehl imiş yanmak sadâkat uğruna

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet 'e
İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mûlk ü millete

☆
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Kendimi Devlet'i düzeltmek uğruna cömertçe, ta- 
mamlyle vererek; bu doğru yolda ben, neler çektim nel
er!.

Hamiyyet, millî şeref ve haysiyet uğruna evim- 
barkım dağıldı, yuvam yıkıldı; Devlet ve Millet için 
gösterdiğim gayretler, çabalar uğruna varım-yoğum, 
herşeyim perişan oldu, bütün düzenim bozuldu.

Halka, millete âdil davranmak için kendime eziyet 
çektirdim; bedenimi ve rühumu, bu Devlet ve Millet 
uğruna fedâ ettim.

Her neyse, ben bu düşünce, ideal uğruna telef ol
dum, harcandım gittim; ama, doğruluk yolunda yan
mak, helâk olmak, perişanlık ne kadar ahmaklık, 
cahillik imiş!. Bütün bunları, şimdi çok i)d anladım. 
Çünki:

Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O'nun başı derde girer; bu Devlet'e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir!

☆
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Bir senin sa'yin usûl-i dehri tagyîr eylemez 
Abd-i âciz say ile tahvîl-i takdîr eylemez

Âlim olsan ilmine bir kimse tevkîr eylemez 
Câhil olsan cehlini ta'yîb ü ta'jâr eylemez

Mülkü yıksan kimseler tevbîh ü ta'zîr eylemez 
Cânım etsen fedâ bir kimse takdîr eylemez

Her ne yapsan hâsılı bu halka te'sîr eylemez 
Kimseler bu hâl içün bir re'y û tedbîr eylemez

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet'e
İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk ü millete

☆
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Bir senin gajrretin, çalışman dünyanın usûlünü, gi- 
dişâtını, düzenini değiştiremez: -zîrâ- âciz, zavallı bir 
kul çalışıp, çabalayarak kader'i bozamaz.

Bilgin olsan, ilmine kimse saygı duymaz; - buna 
karşılık - câhil olsan, bilgisizliğini kimse ayıplayıp, 
yüzüne vurmaz.

Devlet'i yıksan, kimseler paylayıp, azarlamaz; 
canmı, -Devlet ve Millet yolunda- fedâ etsen, seni bir 
kimse takdîr etmez.

Netice olarak, her ne yapsan bu halka tesir etmez; 
kimseler, bu durumun için bir görüş ortaya atıp, tedbir 
almaz; yemi seni savunup, korumaz. Çünki:

Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O’nun başı derde girer; bu Devlet’e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir.

☆
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Feyz ise maksad mümâşât-ı zamâne mâ’ll ol 
Fırka-i yağma-gerân-ı asra sen de dâhil ol

Hissene mahsûlden her ne çıkarsa kâ’il ol 
Her ne derlerse sana kayd eyleme deryâ-dil ol

Hâin ol ister sefîh ister rezil rezîl ü câhil ol 
Tek sadâkat fikrini etme merama vâsıl ol

Rahat istersen bu pendimle hülâsa âmil ol 
Olma mecnûn-ı mu’ânid ben gibi sen âkil ol

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet'e
İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk ü millete

☆



Eğer amaç bolluk, rahat, huzur içinde yaşamak ise. 
devrin gidişine ayak uydur, zamanın suyuna göre git. 
ona uy; sen de yağmacıların, çapulcuların, vurguncu- 
lann grubuna g ir !.

Bu vurgunlardan payına ne düşerse razı ol; sana ne 
derlerse desinler aldırma, gönlünü geniş tut!

Hâin ol, istersen zevk ve eğlenceye düşkün, rezil, 
bilgisiz birisi ol; tek doğruluk, dürüstlük, Devlet’eve  Mil- 
let'e bağlılık düşüncesini hatırına getirme, sadece 
amacma erişmeye bak!.

Eğer rahat etmek istersen, bu öğütümle hareket et; 
benim gibi inatçı bir deli olma, akıllı ol!. Çünki:
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Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O’nun başı derde girer; bu Devlet’e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir!.

☆
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Millet-i İslâm'da evvelki gayret kalmamış 
Eski iffet eski namus eski himmet kalmamış

Cehle düşmüş halk fikr-i istikâmet kalmamış 
Za’f  gelmiş dîne âsâr-ı metânet kalmamış

Eski mecnûnlardaki gajrret hamiyyet kalmamış 
Şimdi herkes âkil olmuşlar o cinnet kalmamış

Kimsede evvelki ikdâm ü sadâkat kalmamış 
Hâsılı ahlâk bitmiş mülk ü millet kalmamış

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet’e
İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk ü millete

☆



Müslûmanlarda eski gayret, temizlik, nâmus, 
yüksek irâde, yardımseverlik kalmamış.

Halk bilgisizliğe düşmüş, doğruluk düşüncesi kal
mamış; dine zayıflık gelmiş ve sağlamlığın, gücün, kuv
vetin izleri kalmamış.

Eski delicesine çalışan kimselerdeki gajTet, heye
can ve hamiyyet; millî gurur, haysiyet kalmamış; şimdi 
herkes akıllı (!) olmuş ve o, bütün benliğiyle gayret 
gösteren kimseler artık kalmamış.

Kimsede, eski çalışma, çabalama vç -Devlet'e, Mil- 
let'e- bağlılık kalmamış; sonuç olarak ahlâk bitmiş, 
tükenmiş, Devlet ve Millet diye birşey kalmamış! Çünki:

Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O'nun başı derde girer; bu Devlet'e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir!
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☆
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Sen mi kaldın hey efendi dehre vermekçün nizâm 
Öyle merhemler ile bulmaz bu yâre iltiyâm

Gâze-i attâr ile gelmez acûze intizâm 
Asnmızda sıdk u gayret ehli bulmaz İhtiram

Var ise himmet anı sarf etmiş eslâf-ı kirâm 
Can verüp etmişler ahlâfm refâhm iltizâm

Sen bu mecnûnâne fikre verme aslâ ihtimâm 
Uy mIzâC'i asra ger râhat ise kasd û merâm

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet’e
istikâmet mahz-ı cinnetdir bu mûlk û millete

☆
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Hey efendi, bu dünyanın nizâmım, düzenini 
sağlamak sana mı kaldı? Bu dert, öyle ilâçlarla tedavi 
edilecek, onulacak cinsten değildir. Yani, şu dünyada 
mutlak, gerçek anlamda bir düzen sağlanamaz.

Cadı tipli, yaşlı bir kocakarının yüzüne hoş koku
lu allık, düzgün sürsen bile O. nasıl güzelleşemez ise; 
çağımızda, dürüst, çalışkan kimseler de saygı, itibar 
göremezler, gerçek değerlerini bulamazlar.

Saygıya lâyık atalarımız, ellerinden gelen bütün 
gayreti göstermişler; -hattâ- gelecek nesillerin, yani biz- 
lerin rahatını, huzurunu sağlamak için canlarını ver
mişlerdir.

Sen bu delicesine düşünceye (!) yani doğruluğa asla 
değer verme; eğer gâyen, şu dünyada rahat etmek ise, 
çağın gidişine ayak uydur ! Çünki:

Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O'nun başı derde girer; bu Devlet'e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir.
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îmtizâc ü akl da olsan dahi reşk-i melek 
Çünki sâdıksın ya huysuzdur adın yâhud eşek

Mûsta'ldlikle çıkar nâmın uyarsan halka pek 
Mümtezic derler eger töhmetde olsan müşterek

Doğruluk derdile akim var ise çekme emek 
Istesen de çünki imkânsızdır icrâ eylemek

Gelmej^ce elden ıslâhı varup üzme yürek 
Hoş geçürmek ist^^en vaktin bunu bilmek gerek

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlefe
İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk ü millete

☆
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Güzel huylu, akıllı bir kimse de olsan ve hattâ, me
lekleri bile kıskandıracak durumda bulunsan: raâdemki 
-devletine,milletine karşı- sâdıksın, namuslusun, 
doğrusun, dürüstsün; o hâlde adın ya huysuz, ya da 
eşektir!

Halkm gidişine tam ayak uydurursan becerikli, 
anlayışlı diye tamnırsm; kabahat, suç hususunda da on
larla aynı görüşü paylaşırsan, uysal tabiatlı, ujoımlu 
derler.

Şayet aklın var ise, doğruluk derdine (!) düşerek, 
sakın -boşuna- emek çekme; çünki, sen istesen de herke
si düzeltmek, doğruluğu her tarafta uygulamak mümkün 
değildir.

işleri düzeltmek elinden gelmeyince kalbini üzme, 
gönlünü sıkma; vaktini, ömrünü hoş, rahat, kaygısız 
geçirmek isteyen bir kimse, bunu iyi bilmelidir. Çür^:

Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O'nun başı derde girer; bu Devlet'e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir!
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Her kim ile hasbihâl etsen acır gûya sana 
Hâlden senden ziyâde kendi eyler iştikâ

Menfa’at bahsinde ammâ eylemez aslâ hayâ 
Bulsa ger firsat sana o^ler husûmet evvelâ

Herkese olmuş iken meşreb bu tez\^r û riyâ 
Kâr-ı âkil mi bu halka nefsini etmek fedâ

Çâresiz hükm-i zamane böyle o^ler iktizâ 
Tut bu nush u  pendi benden yâdigâr olsun sana

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet'e
istikâmet mahz-ı cinnetdir bu mûlk ü millete

☆



Kiminle görüşsen', sanki sana acır gibidir; günün 
gidişinden de. senden çok kendileri şikâyet ederler. Yani 
herkes doğruluk yolunda seni destekler, haklı bulur; 
kendileri de, haksız durumlardan şikâyet .eder 
görünerek, sana acırlar.

Ama menfaatleri, çıkarları söz konusu olunca asla 
utanmazlar ve eğer fırsat bulsalar, - doğru olduğun için- 
herkesten önce sana düşman kesilirler.

Herkeste bu fitnecilik, yalan-dolan ve riyâkârlık. 
iki5nâzlûlûk bir huy, tabiat olmuş iken; bu halka kendini 
fedâ etmek, akıllı insanın işi midir?

Çâresiz zamanın hükmü, gidişi, değer yargılan 
böyle olmayı gerektiriyor; onun için, benim nasihat ve 
öğüdümü iyi dinle tut, yerine getir; bu, benden sana 
yâdigâr, hâtıra olsun:
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Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O'nun başı derde girer; bu Devlet'e ve Mil- 
let’e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir!
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Çünki etmezsin umûrunda hıyanet İrtikâb 
Uğradıkça derde baht u tâli'e etme ıtâb

Rahat ü ikbâl ile olmak dilersen kâm-yâb 
Çal becer uydur mûcâzâtmdan etme ictinâb

Âr ü nâmus u hayayı eyleme çokluk hlsâb 
Cümleden evvel fakat bir bâba eyle intisâb

Doğmiukdan hâsılı sorsa bir ehl-i irtiyâb 
Tecrübem üzre budur benden sana doğru cevâb

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet'e
İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk ü millete

☆
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Mademki işlerinde hâinlik etmez, rüşvet yemez
sin; -bu yüzden- başm derde girdikçe, sakın şansına ve 
talihine kızma, darılma!

Rahat ve huzur içinde yaşamak, ilerleyip 
yükselmek, arzularına ulaşmak istersen; çal, becer, uy
dur ve yaptığın işin karşılığından, cezasından aslâ 
çekinme!

Gurur, haysiyet, namus, utanma gibi yüce kavram- 
lan çoğunlukla hesaba katma, hatırma getirme; herkes- 
den önce bir yere kapılan, kendine esaslı bir yer tut!

Sözün kısası, şüpheci birisi sana doğruluktan so
racak. söz edecek olursa; benim tecrübelerime göre, ve
rilecek en isabetli cevap şudur:

Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse, O'nun başı derde girer; bu Devlet'e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir !

☆
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Sen düşersen kimseler gelmez senin imdâdına 
Dest-^r olduklarm hattâ yetişmez dâdma

Hande eylerler uzakdan cümlesi feryadına 
Dikkat etmez kimse istihkak u isti'dâdma

Kendin etme sa'y ü himmet kendinin berbâdma 
Senden evvel sa’y eden eslâf gdsün yâdına

Yoksa rahmm kendine bâri acı evlâdına 
Var ise akim eger mecnûn dedirme adma

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet'e
İstikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk û millete

☆



Sen düşecek olursan, -doğruluğun yüzünden- kim
seler senin yardımına gelmez; hattâ elinden tutup 
yükselttiklerin bile feryadına, sızlanmana, yanıp 
5akılmana koşmaz.

Hepsi uzaktan senin ağlaj^p, inlemene, acı 
çekmene gülerler; kimse hakkına, hukukuna ve 
kâbiliyetine değer vermez, -devlet ve millet ha5Tina- 
yaptığın işleri dikkate almaz. Kısacası, hele düşmeye 
gör; yaptığm bütün güzel, ha5arlı işler bir anda unutu
lur..

-Onun için- kendin, kendini berbat etmeye 
uğraşma; bu hususta, senden önce bü5nük gayret gösteren 
atalanm hatırla; onlardan ders, ibret al!

Kendine acımıyorsan, bâri çocuklarına acı ve eğer 
akim varsa, -doğruluk göstererek- kendine deli dedirt
me! Çünki:

Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O’nun başı derde girer; bu Devlet’e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir!
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☆



94

Hâlini ecdâdının târihden etme su'âl 
Ekleme nâmus u İnsâniyyeti aslâ hayâl

Hâünndan çıkmasun endîşe-i ehl û lyâl 
Ömrünü rahat geçür çingânelerden İbret al

AVI ü mâlin cem’ine âlemde yokdur ihtimâl 
Sen işinde muktezâ-yı asra eyle imtisâl

Güft ü gûsundan hasûdun eyleme kat'a melâl 
Dâimâ olsun sana bu beyt-i r e n ^  hasbihâl

☆
☆ ☆

Derde uğrar kim sadâkat etse elbet Devlet'e
istikâmet mahz-ı cinnetdir bu mülk û millete
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Tarihten, atalarının durumunu sorma; namus ve 
insanlığı aslâ hayâl etme, düşünme!

Çoluk - çocuğunu g^indlrmek düşüncesi, hiç hatı
rından çıkmasm; -onım için -çingenelerden ibret ala
rak, ömrünü rahat geçir, keyfine bak!

Aklının ve malının toplanıp, çoğalmasına 
dünyada ihtimâl yoktur; sen, her işinde çağın gerektir
diği şekilde hareket et. devrine uy!

Hasetçi, kıskanç kimsenin dedikodusundan aslâ 
üzüntü duyma; bu hoş, lâtif beyit sana devamlı bir sohbet 
-vesilesi- olsun;

Her kim Devlet'e doğrulukla bağlılık gösterirse, 
hizmet ederse O’nun başı derde girer; bu Devlet'e ve Mil- 
let'e karşı doğru hareket etmek, hâlis cinnettir, yani 
düpedüz deliliktir!
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G A Z E L

Görmeden âsâr-ı Nlsân'ın bahâr elden gider 
Güller âhir râm olur ammâ hezâr elden gider

Nev'civân sevmekde ben pîrânı ta'5nb eylemem 
Hüsn olur kim sejrr ederken ihtiyar elden gider

Rızk-ı maksûma kanâatdir me'âli hikmetin 
Gâh hırs-ı nev-şikâr ile şikâr elden gider

Sâr-bân-ı vakt isen hazm eyle zîrâ vakt olur 
Bir topal merkeb belâsıyle katâr elden gider

Kıllet-i idrâkden sanma ZÎYÂ'nm gayretin 
Neylesün kim yer gelûr sabr ü karâr elden ^der

Cemâziye'l-âhir - 1287 Cenevre



Nisan ayının eserlerini, baharın yağmurlarını, 
çiçeklerini ve güzelliklerini görmeden bahar elden gider; 
güller sonunda boyun eğer, ama bülbül elden gider.

Ben, güzel sevmek hususunda yaşlıları, ihtiyarlan 
a5aplamam; -nitekim- öyle güzellikler vardır ki, seyre
derken insanın irâdesi, aklı, fikri elden gider.

Hikmet'in anlamı; Allah’ın taksim ettiği, böldüğü, 
y ani verdiği rızka, nimete kanaat etmektir; -lâkin- ba
zen yeni bir av hırsı, heyecanı ile bu defa eldeki av kaçar. 
Bir başka deyişle; insan, kanaatkar olmaz, elindeki ile 
yetinmez, ona şülo’etmez ise; bazen Dimyad'a pirince gi
derken, evdeki bulgurdan olabilir, yani onu da kaybe
debilir. Kanaat, herşeyin başıdır.

Eğer zamanın devecisi isen, işine iyi sahip ol; zlrâ 
gün olur, topal bir merkep yüzünden katar, kervan elden 
gider. Yani, elinde bir işin var ise, onda sebat et, o işe iyi 
sani; çünki gün gelir, hiç ummadığın bir belâ, musibet, 
aksilik; seni o işinden de edebilir, mahrum bırakabilir.

ZÎYÂ'nın bu gayretlerinin; aklının noksanlığın
dan, anlayışının kıtlığından geldiğini sanmajan; ne 
yapsın ki, yeri gelir, gün olur sabn ve iradesi elden gider.

Cemâziye'l-âhir 
Hicrî 1287/Milâdî 1870 
CENEVRE

97
G A Z  E L

x) Arabî aylarm altmcısıdır.
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G A Z E L

Vatan-me'lûf olanlar bî-sebeb terk-1 dlyâr etmez 
Zarûretslz clhânda kimse gurbet Ihtiyâr etmez

Döner sîm-âb'a fıkr etdikçe hüsnün ıztırâbından 
Gönül bir yerde ey ârâm-ı cân sensiz karâr etmez

Ne gam rûsvây olursa zülfüne dil bağlayan mecnûn 
Giriftârân-ı zencîr-i muhabbet kayd-ı âr etmez

Yıkardı Küh-ken âhıyle dağlar duymadı Şîrîn 
Acebdir gâh söz taşa geçer İnsana kâr etmez

Bize hûn-ı beşer sermâye-i nasr u şecâ'atdir 
Sibâ' -i deşt ü hâmûn kendi cinsinden şikâr etmez

Nizâm-ı halk-ı âlem muhteremdir İnd-i Bârî’de 
Hüdâ Kâdir'dir ammâ sîm'i zer leyl'i nehâr etmez

ZtYÂ ol ârif-i âgâh-dil tahsîne şâyândır 
Ki noksânm bilüp arz-ı kemâl ü iftihar etmez

5 Rebiû'l-evvel- 1275



G A  Z Er L

Vatanına alışmış olanlar, onu sevenler sebepsiz 
yere terketmezler, bırakıp gitmezler; mecburiyet, ihtiyaç 
olmadan kimse gurbeti tercih etmez, yabancı ellerin 
sıkıntısına katlanmaz.

Ey, gönûlün huzur bulduğu sevgili! O, güzelliğini 
düşündükçe acısından civaya döner, bembeyaz kesilir ve 
hasretinden sensin bir yerde duramaz.

Saçına gönül bağlayan mecnun: aşk uğruna aklını 
kaybetmiş olan kimse rezil olursa, şeref ve haysiyetini 
kaybederse, bunda üzülecek ne var? Çünki, muhabbet 
zincirine esir olan kimse âr, gurur endişesi du5mıaz; 
aşka tutulan, hiçbir şeyden utamp, çekinmez.

Dağ-kazıcı, yani Ferhad aşk yüzünden ettiği 
ahlarla dağlar 5^kardı, ama-sevgilisi-Şîrîn, O’nu duy
madı; ne gariptir ki, -Ferhad misâli - bazen söz taşa geçer 
de, insana hiç tesir etmez.

insanlığın kanı, bize üstünlüğün ve yiğitliğin 
sermâyesidir, özüdür; çöl ve bozkırm canavarları, kendi 
cinsinden bir hayvam avlamaz.

Allah'ın katında, cihânın yaradılışmdaki nizam, 
düzen çok muhteremdir. O'nun gücü, kudreti herş^re ye
ter, ama O gümüşü altm, geceyi gündüz etmez; herşey, Al- 
lah'm îlâlû emri, nizamı çerçevesinde gerçekleşir.

O, uyanık gönüllü ârif kimselerden olan ZlYÂ; 
beğenilip, takdir edilmeye lâjaktır. Nitekim kusurunu, 
eksiğini bilip, büyüklük göstermez ve kendini övmez.

5 Rebiü'l-evvd 1275/1858
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3̂  Arabî aylann üçüncûsûdûr.



Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm 
Dolaşdım mülk-i Islâm'ı bütün vîrâneler gördüm

Bulımdum ben dahi Dârü'ş-şifâ-yı Bâb-ı Âlî'de 
Felâtun'u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm

Huzür-ı küşe-i meyhaneyi ben görmedim gitdi 
Ne meclisler ne sahbâlar ne işret-hâneler gördüm

Cihân nâmmdaki bir maktel-i âm'e yolum düşdü 
Hükümet derler anda bir nice salhâneler gördüm

ZtYÂ değmez humân keyfme meyhâne-i dehrin 
Bu işret-gehde ben çok durmadım ammâ neler gördüm

100

G A Z E L

Cenevre- Şaban 1287
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Küfür diyân denilen Batı'yı, Avrupa'yı gezdim ve 
orada beldeler, kâşaneler, yani mükemmeliyet gördüm; 
diğer taraftan, Islâm ülkelerinin bulunduğu D o ^ ’yu da 
dolaştım ve orada İse hep viraneler, perişanlık gördüm.

Bir zamanlar ben de Dârüşşifâ, yani akıl hastaha- 
nesi durumundaki Bâbıâli'de, Hükümette bulundum ve 
orada, aklın temsilcisi ünlü filozof Eflâtun'u bile 
beğenmeyen, bir yığın zavallı insan gördüm.

Birçok meclisler, şaraplar, içki içilen yerler gör
müş olmama rağmen; hiçbir yerde, meyhane köşesin
deki huzuru bulamadım gitti..

Adına cihân denilen, insanların katledildiği bir 
yere yolum düştü; orada Hükümet adı verilen bir 5ağın 
salhâne, katletme yeri gördüm.

ZÎYA,hiçbir mihnet, eziyet, sıkıntı bu dünyanın 
keyfi, daha doğrusu Hükümet kapısında kalmak için 
çekmeye değmez; çünki ben bu yerde fazla, kalmamakla 
birlikte çok şeyler gördüm, öğrendim.

G A Z E L

Caıevre- Şaban W 1287/1870

Arabî aylann sekizincisi ve Ramazan'dan önce gelen aydır.
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Bir gün olacak ben gibi nâlân olacaksın 
Etdiklerine sen de peşîmân olacaksın

Tevsî' -i ma'îşetde bütün zikr İle fikrin 
Şeyhim ne zaman söyle Müselman olacaksın

Bu işve bu reftâr ki var sende küçükden 
Bilmem ne yaman âfet-i devrân olacaksın

Bu nâz ü reviş sende ki var tâze nihâîim 
Bilsen ya nasıl serv-1 hırâmân olacaksın

Çün hâtınmı yıkdın eyâ çerh-i sitem-kâr 
Çok geçmeyecek sen dahi vîrân olacaksın

Bir gün gelecek haj^ ZiYÂ'ya diyeceksin 
Etdiklerine sen de peşîmân olacaksın

Amasya- 20 Receb 1280

G A Z E L
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Bir gün gelecek ben gibi İnleyecek, acı çekecek ve 
bana ettiklerine, sen de pişman olacaksın.

Bütün aklın, fikrin; dirlik ve düzenliğini, geçim 
şartlarını, imkânlarını büyütüp, genişletmektir. 
Şeyhim, yani beni kendisine bağlayan kâfir, güzel; ne 
zaman müslüman olacak, doğrujnj bulacaksın, onu 
söyle!.

Daha küçük olmana rağmen, sende bu cilve ile 
edâlı, nazlı nazlı yürüyüş varken; bilmem kimbilir ile
ride ne yaman bir dünyâ âfeti, herkesin aklını başından 
alan güzel olacaksm!

Ey. şimdi taze bir fidan durumunda olan güzel! Bu 
işveli, ince tavırlar sende varken; bilsen ileride, nasıl 
nazlı nazlı salınan bir servi gibi olacaksm!

Ey bana zulüm ve haksızlık eden, eziyet çektiren 
felek, talih; mâdemki benim hatırımı yıktın, çok 
geçmeden sen de hârap olacaksm, yıkılıp gideceksin!

Bir gün gelecek, «ZÎYÂ'ya yazık oldu!» diyecek ve et
tiklerine sen de pişman olacaksın..

Amas3^  20 Receb W 1280/1863

G A Z E L

X ) Arabî ayların yedincisi ve üç aylann birincisidir.
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' Âsafin raikdânnı bilmez Süleyman olmayan 
^   ̂ Bilmez insan kadrini âlemde tnsan olmayan

Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini 
Anlamaz hâl-i perîşânı perîşân olmayan

Rızkına kâni olan gerdüna minnet eylemez 
■j} Âlemin sultânıdır muhtâc-ı sultân olmayan

Kim ki korkmaz Hak'dan andan korkar erbâb-ı ukül 
Her ne isterse yapar Hak'dan hirâsân olmayan

Itirâz eylerse bir nâdân ZlYÂ hâmûş olur 
Çünki bilmez kadr-i güftârm sühan-dân olmayan

Şevval - 1291

G A Z E L
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Hz.Süleyman'm veziri Âsafın kadrini, kıymetini 
Sûlejonan Peygamber gibi olmayan bilmez: - a3mi 
şekilde- bu dünyada insanm değerini de, insan olmayan 
bilmez. Insamn kadrini, kıymetini; ancak, insan olan 
bilir.

Ey sevgili, senin saçına gönül vermeyen, sana 
bağlanmayan; gönülün hâlini, durumunu bilmez. 
Perişan kimsenin hâlini de perişan olmayan bilmez. 
Birşeyi hakkıyle bilmek için, onu bizzat yaşamak gere
kir.

Kendine verilen rızka, nimete râzı olan kimse; 
dünyaya, feleğe, talihe boyun eğmez; sultana muhtaç ol
mayan, kendisi dûnyanm sultanı olur. Kimseye mlımet 
etmeyen, bağlanmayan; sultanlar gibi rahat ve huzur bu
lur.

Aîlah’dan korkmayandan, bütün akıl sahipleri 
korkarlar; -çünki - içinde Allah korkusu olmayan her 
ne isterse, aklına eseni yapar.

Kendini bilmez, kaba, terbiyesi kıt bir adam - bu 
sözlere- karşı gelecek olursa. ZlYÂ susar; çünki, güzel söz 
söylemeyi bilmeyen, sözün değerini anlamaz.

Şevval 1291/1874

G A Z E L

x )  Arabî ayların onuncusudur.
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Niçün nâlendesin böyle 
Gönül derdin nedir söyle 
Seni ben istemem öyle 
Gönül derdin nedir söyle

Kimin aşkıyle nâlânsın 
Kimin hicriyle sûzânsm 
Neden böyle perîşânsm 
Gönül derdin nedir söyle

Nedir bu şendeki hayret 
Buna var bir sebeb elbet 
Merâk oldu bana gayet 
Gönül derdin nedir söyle

Havalandın bu günlerde 
Ne yel esdi aceb serde 
Devâ olmaz mı bu derde 
Gönül derdin nedir söyle

Çekildin seyr-1 gülşenden 
Kaçarsm şimdi de benden 
Usandım gayri ben senden 
Gönül derdin nedir söyle

Ş A R K I

25 Şevval 1282



Gönül, niçin böyle inliyorsun? Bana, derdinin ne 
olduğunu söyle! Ben seni böyle-kederli-görmek istemem; 
onun için derdini bana anlat!

Kimin aşkıyle inlemekte, kimden ayn kaldığm 
için yanraaktasm? Neden böyle perişân durumdasm? 
Gönül, derdinin ne olduğunu bana anlat!

Şendeki bu şaşırmışlık, şaşkmiık nedir? Elbette 
bunun bir sebebi var. Bu iş, bende son derece merâk u- 
yandırdı. Gönül, derdinin ne olduğunu bana anlat!

Acaba, başında bir rüzgâr mı esti ki, bugünlerde 
havalandın: akim başından gitti! Bu derde bir çâre bulu
namaz mı? Onun için gönül, derdinin ne olduğunu bana 
anlat!

Gülbahçesindeki gezintilerden vazgeçtin, şimdi de 
benden kaçmaktasın. Artık ben senden, senin kaprisle
rinden usandım. Gönül, derdinin ne olduğunu bana an
lat!

25 Şevval 1282/1865
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Ş A R K I
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Ş A R K I

Âşıkları İnandınr 
Yalan va’deyle kandınr 
Bu huy seni utandınr 
Çok nâz âşık usandınr

Nedir senden bu çekdlğim 
Esirinsem ver pençiğim 
Bilmez misin a sevdiğim 
Çok nâz âşık usandırır

Mintanının düğmesin çöz 
Sîm tenin görsün bu göz 
Eskidir söylenir bu söz 
Çok nâz âşık usandırır



Ey, nazlı güzel! Aşıklan İnandınr, yalan sözle on- 
lan kandınrsın. Ama birgûn gelir bu huyun seni 
utandınr, güç durumda bırakır; -unutma kİ - çok nâz 
âşık olanı, seveni usandırır.
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Ş A R K İ

Benim senden bu çektiğim nedir? Şâyet senin esi
rin isem; pençigimi (azad, serbest bırakılma kâğıdımı) 
ver de, hürriyetime kavuşa5am. Bilmez misin a sev
diğim; çok nâz âşık olam, seveni usandırır.

Gömleğinin düğmesini çöz ve gözlerim gümüş gibi 
b^az tenini görsün. Bu. eskiden beri söylenen bir söz
dür: Çok nâz âşık olam, seveni usandırır.



S E B E B  - i  T E R T Î B  - İ  H A R Â B Â T

On beşde değildi sinn ü salim 
Kim nazm ile vardı iştigâlim

Mevzûn söze can verirdi gûşum 
Eş’âr okusam giderdi hûşum

Verdi bana evvelâ merakı 
Meydân şu'arâsının nehâkı

Gâhîce Garibî'yi okurdum 
Âşık Kerem'e yanar dururdum

Âşık Ömer'i ki gâh alurdum 
Uçkur sözüne şaşar kalurdum
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Kim şi'rime atsa ta'ne taşı 
Uğrardı benimle derde başı

Hicv idi mu’ânza cevâbım 
Şemşîr-i zebân idi kitabım

01 hâl ile rüzgâr geçdi 
Bir İki hazân bahâr geçdi

Geçdi elime çü nüsha-i cân 
Matbû bir iki köhne dîvân
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HARÂBÂT'IN TERTİP EDİLMESİNİN ("HARÂBÂT” 
ADLI ANTOLOJİNİN HAZIRLANMASININ) SEBEBİ

Yaşım daha henüz onbeş bile değilken, şiir sanatı 
ile meşgul idim, uğraşıyordum.

Kulağım vezinli söze, şiire can verirdi; yani şiir 
dinlemek, beni çok mutlu ederdi. Ne zaman şiirler oku
sam. -sevincimden - aklım başımdan giderdi.

Bana, önce meydan şâirlerinin, yani ozanların 
bağırıp, çağırmaları merâk verdi; ilk olarak, ozanları 
merâk ettim.

Bazen. Garibî’yi okur ve Âşık Kerem'e yanar, acır 
dururdum.

Arasıra da. Âşık Ömer'i elime alır, okur ve O'nun 
«uçkur» sözüne şaşar kalırdım.

Kim yazdığım şiirleri yerecek olsa, O'nun başı be
nimle derde girerdi.

Bana karşı gelenlere hiciv, alay üe cevap verirdim; 
şiir kitabım, dilin kılıcı gibi etkili idi.

O durumda, öylece zaman; bir iki sonbahar, ilkba
har geçti.

Elime, gönülden söylejâşlerle yazılarak basılmış, 
değerli bir iki eski Dîvân geçti.
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Bir kerre bu kenze nâ'il oldum 
Bir başka cihâna vâsıl oldum

Bir pâreye bini âferînin 
Pâbûşu atıldı Gevherî'nin

Vehbî ile Vâsıfı beğendim 
Taklîd içün anlara özendim

Derdim edûp anlan kırâ’et 
Yârab bu ne sihr ne kerâmet

Bundan dahi söz olur mu a'lâ 
Şîrîn lâfe u huceste ma'nâ

Şu serv ile bak şu kadd û kâmet 
Olmaz mı kıyâmete alâmet

Ya bülbüle gül ne hoş muvâfık 
Pervane değil mi Şem'e âşık

Ammâ okudukda Gülistân'ı 
Derk etmeğe başladım Usânı

Hem ol sırada bir iki şâ'ir 
Temyizime oldular mûzâhir



Bir kere bu hâzineye kavuştum ve böylece, başka 
bir dünyaya girmiş oldum.

Âferinin, - takdirimin - bini bir paraya idi ve neti
cede, Gevheri'nin pabucu dama atıldı; yani Eski Edebi
yat, Klâsik Şiir çok hoşuma gitti ve artık Halk Edebi- 
yatı’mn, Şiiri'nin gözümde önceki değeri kalmadı.

Vehbî ile Vâsıfı beğenerek, onlara benzemek iste
dim.

Bu şâirleri okumayı âdeta dert edinerek, 
şiirlerindeki bü3rüye ve olağanüstü mükemmeliyete hay
ran kaldım.

Tatlı ifâdesi ve insana mutluluk veren anlamı ile 
bundan daha güzel, mükemmel söz olur muydu?

- Eski Şiir'deki - servi ile boy-bos, yani ince, uzun, 
zarif görünüş tasvirleri: kıyâmet alâmeti, belirtisi gibi 
idi, insanı hayran bırakıyordu.

Ya. bülbüle gül ne güzel uygun düşüyor; Pervâne 
(kelebek) de Şem'e (muma) âşık oluyordu.
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Ama, Gülistân’ı oku50inca; dili'(Farsça’yı) iyice an
lamaya başladım.

Ayrıca, o sırada bir iki şâir daha; iyiyi kötüden, 
yani başarılıyı başarısızdan ayırabilmemde bana 
yardımcı oldular.
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Olmak şu'arâ ile mübâhis 
Efzâjâş-1 farka oldu bâ’ls

Bir nükte-ver-i sütûde-etvâr 
Hâfız’dan okuldu hayli mikdâr

01 sözlere meşrebim kapıldı 
Gûyâ kapalı gözüm açıldı

Oldu bana hâce-i dil ü cân 
Âsâr-ı sühan-verân-ı îrân

Oldum nice Hamse'den güher-çîn 
Gördüm nice defter ü devâvîn



Şâirlerle çeşitli konularda görüşmek, tartışmak, 
sanatkârların arasındaki üstünlük derecesini farket- 
meme, anlamama vesile oldu.

Hâl ve hareketleri övülmüş, yani seçkin olan, ijri 
nükte bilen birisi; bana, Hâfız'dan hayli şiir okuttu.

Tabiatım, huyum, rühum o sözlere kapıldı ve 
böylece, sanki o güne kadar kapalı olan gözüm açıldı.

Iran şâirlerinin eserleri, bana; gönül ve can üstadı, 
dostu oldu.

Nice, hayli şiir defteri ve dîvân görerek, çeşitU 
Hamselerden W cevher toplayan: yani son derece değerli 
şiirler okuyan, yazan kimselerden biri hâline geldim.
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X ) Hamse; Mesnevi tarzında yazılmış, beş a jn  manzum 
hikâyeden meydana gelen kitaptır.



M E Ş R Û T  U A H V Â L - İ  Ş Â İ R Î

Vardır iki şart-ı şâiriyyet 
Evvelkisi kâbili-yi hilkat

Bazı kula Hak eder inâyet 
Bir ni'met-i hâsdır tabiat

Şâir şâir doğar anadan 
Âsân görünür ibtidâdan

Şâir dahi üfl iken lyândır 
İrfânına meşrebi nişandır

Her tarz u edâsı lâubâli 
Bir başka revişde cümle hâli

Mesken eder etmez işbu şehri 
Gûyâ ki görür cünûn-ı dehri

Fikrini salâha sâlik eyler 
Bilmez ki umûma kemlik eyler

Başlar o zamandan ihtilâfa 
Evzâ'-ı umûm ile hilafa

Hem başlar o demden ibtilâlar 
Ömrünce mübâreM belâlar
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Ş A İR L İĞ İN  H Â LLE R İ. Ç E Ş İT L İ D U R U M LA R I VE 
Ş A R T L A R I

şairliğin iki şartı vardır ; Bunun ilki; ya
radılıştan. yani doğuştan gelen kâbiliyet, beceriklilik
tir.

Bazı kula, Allah yardım eder; şairlik tabiatı, şâir 
yaradılışlı olmak; hakikî nimetlerden, Allah'm yüce ih
sanlarından, lütûflarmdan birisidir.

Şâir olan kimse, anasmdan şâir doğar ve böylece, 
daha başından itibaren, O'nda şâirligin eserleri, belirti
leri görünür.

Şâir daha çocuk iken bellidir ve O’nun huyu, 
mizacı; irfânına, yani bilgisine, görgüsüne nişandır, de
lildir.

O'nun her tavn ve hareketi, kurallardan uzaktır; 
yani şâir serbesttir, rahattır ve bütün hâllerinde bir 
başka durum, özellik görülür. Kısacası şâir, davranışları 
bakımmdan diğer insanlardan farklıdır.

Bulunduğu yerden, sanki dünyamn bütün delilikle
rini. yani akıl-dışı durumlarım, anormalliklerini, bo
zukluklarım görür gibidir.

Aklını, fikrini, kendini dünyanın kötülüklerini 
düzeltmeye verir; -halbuki- bu hareketiyle, herkese 
fenâhk ettiğini bilmez

Doğru söz ve hareketleriyle, daha o andan itibaren 
herkesle anlaşmazlığa düşer.

Aynca, o sırada; ömrü boyunca devam edecek olan 
bazı mübarek, hayırlı, fazilet yüklü sıkıntıları, 
alışkanlıkları başlar.
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Çün hür olarak gelir vücûda 
Güçdür koma şâiri kuyûda

Çokluk anı bağlamaz akâ’id 
Teshir edemez am fevâ’id

Etmez zer ü sîm içün müdârâ 
Olmaz kadem-i ricale ruh-sâ

Rızkı ile eyleyüp kanâ'at 
Sürmez yere cebhe-i darâ'at

Dehrin saymaz gam u safâsm 
Zirâ feleğin bilir vefasın

Bir şâire müntehâ-yı maksad 
Bir şîşe şarâb bir semen-had

Medhinde egerçi eyler ıtrâ 
İşde sana eylemez müdârâ

Şi’rinde diyen yalan- dolan söz 
İşde sana söylemez yalan söz

Çün işde umûmadır netâyic 
Şahsın kalır anda nefi hâriç

Her kim ki işinde sâdık olmaz 
İnsan demek ana lâyık olmaz

☆



Madem ki şâir her türlü resmiyetten, kaideden 
uzak, serbest yaradılışlı bir kimse olarak dünyaya gel
miştir: o hâlde, O'nu çeşitli kayıtlar, prensipler, kurallar 
altına sokmamak -kendi hâlinde hür, serbest 
bırakmak- gerekir.

Çoğu zaman çeşitli inançlar, düşünceler O’nu 
bağlamaz ve elde edeceği faydalar, menfaatler, çıkarlar 
da kendisini büyüleyemez, esir edemez. Kısacası, gerçek 
şâir; hiçbir şeye metelik vermeyen, maddî çıkar peşinde 
koşmayan, hattâ bunlan hiçe sayan adamdır.

Nitekim altın ve gümüş, yani menfaat için 
ikiyüzlülük,riyâkârlık etmez; servet, makam ve şöhret 
sahibi kimselere de yüz sürmez, dalkavuklukta bulun
maz.

Allah'ın kendisine verdiği nzık. nimet ile kanaat 
eder, yetinir; kendini küçülterek kimsenin önünde yere 
yüz sürmez, kimseye zerre kadar minnet etmez.

Feleğin vefâsını, talihin samimiyetini, yani ona 
güvenmemek gerektiğini iyi büdigi için; dünyanm derdi
ni de. zevkini de saymaz, dikkate almaz; acıya da, se
vince de değer vermez.

Bir şâirin maksadının sonu, nihayet ulaşmak is
tediği amaç; bir şişe şarap ile yâsemen yanaklı bir 
güzeldir, sevgilidir.

Gerçi O, överken mübâlağalı sözler söyler; ama i- 
şinde, kesinlikle ikiyüzlülük göstermez.

Şiirinde yalan-dolan söz söyleyen şâir; işinde, 
karşılıklı münasebetlerinde sana yalan söz söylemez.

Çünki, işlerin sonucu toplum içindir, bir kimsenin 
faydası ise,onun dışındadır; bütün yapılan işlerin hedefi 
tek tek kişiler değil, bütün toplumdur, millettir.

-Bu bakımdan- bir kimse yaptığı işte sâdık, dürüst 
değilse; O'na tam anlamıyle insan denemez. Herkes her 
işinde, davramşmda samimî olmalıdır, doğruluktan 
ayrılmamalıdır.
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Sânî-i şurût-ı şâiriyyet 
Tahsîl-i ma'ârif ü fazilet

îlm olmasa şâir olmaz insan 
Dilsiz söze kadir olmaz insan

Sa’y eyle ulûma mukdun-âne 
Ez-cûmle bedî' ile beyâne

Şi'r-i Arab'a tevessül eyle 
Nahv ü lugata tevaggul eyle

Nazm-ı kudemâ vü fenn-i târih 
Gül-nahl-i fasâhate bün u büı

Gelse bir araya sâye vü mihr 
Olmaz bir arada cehl ile şi’r

Olsa ne kadar kavî tabiat 
Yokdur câhil sözünde kuvvet

Pek tab'ma i'timâd edenler 
Bulsa dahi bazı hoş suhenler

Bilmezlik ile düşer hatâya 
Uğrar başı cehl ile belâya

Ya söyle sözü güher nisâr et 
Ya samt u sükûtu ihtiyâr et



Şairliğin şartlannın İkincisi; ilim ve iıfân tahsil 
etmek, öğrenmek, yani bilgi ve görgü sahibi olmaktır.

İnsamn; ilimsîz, bilgisiz şâir olması mümkün 
değildir. Ayrıca dilsiz ise. yani iyi konuşma ve yazma 
imkânından mahrum bulunuyorsa, dili kullanmasmı 
bilmiyorsa, söze kadir olamaz; iyi şâir olamaz. Kısacası, 
şâirin dili iyi bilmesi ve kullanması şarttır!

Onun için büyük bir dikkat ve gayretle bilhassa E- 
debiyat konusunda İlim öğrenmeye, bilgi kazanmaya 
çalış, kendini iyi yetiştir.

Arap Şüri’ne yönelerek; onun sentaksı, sözdizimi 
ve kelimeleri ile meşgul ol! Yani, -şiir sanatmı iyi 
öğrenmek için- Arap dili ve edebiyatı ile de yakmdan il
gilenmelisin!

Eski Şiir ile Tarih ilmi; güzel, anlaşılır ko
nuşmanın gül fıdamna esas ve köktür. Tâze bir gül fi
danı kadar değerli olan güzel konuşmanın, mükemrnel 
şiir söylemenin esasını; Eski Şiir ile Tarih bilgisi 
oluşturur.

Gölge ile Güneş bir araya gelse bile; bilgis^likle, 
şiir bir arada bulunamaz; şiirin temeli, ilimdir! ("ilimsiz 
şiir, temelsiz duvara benzer!" -Fuzülî-) •

Câhilin huyu, mizacı ne kadar güçlü olursa olsun, 
yine de sözünde kuvvet yoktur; söze kuvvet veren, güç ka
tan bilgidir.

Kendisine çok güvenenler, -câhiller- bazı hoş 
sözler bulup söyleseler bile;

Bilgisizlikleri yüzünden hatâya düşerek başlarını 
belâya, derde sokarlar.

-Onun için- ya güzel, hikmetli, anlamh söz 
söyleyerek cevher saç; ya da sessizliği, susmayı tercih et!

121



122

Vardır dahi bir nice vesâ’il 
Eş'âr olur anlar ile kâmil

Şi'r olmak içün cedîd ü fâhir 
Şâirde gerek ferâg-ı hâtır

Olmaz harem-i derûnda makrûn 
Ekmekçi telâşı ile mazmûn

Şâir olamaz egerçi zengin 
Fakr ile de kalmaz anda temkin

- Âlemde budur hele mücerreb 
Olmaz işi şâirin müretteb

Tâli' akla mu’âvin olmaz 
Baht ile hüner mukârin olmaz

Şâirde gerek o rütbe sâmân 
Tâ olmaya pâymâl-i nâdân

Ya âteş-i aşk ile olup zâr 
01 hâl ile ede nazm güftâr

Yâhud mûte'essir ola şâir 
Tâ şi'ri dahi ola mü'essir



Şiirleri mükemmeliyete, olgunluğa ulaştıran daha 
birçok vesileler, sebepler vardır.

Şiirin yeni, orijinal ve övülmeye lâyık, değerli ola
bilmesi için; şâirin hatırdan, benlik duygusundan vaz
geçmesi, gönül rahatlığı içinde bulunması gerekir.

Ekmekçi telâşı ile -aceleyle- söylenmiş söz, gönül 
derinliğine ulaşamaz, etkili olamaz. Gelişigüzel sözler, 
şiir değildir!

Her ne kadar şâir, zengin olamaz ise de; fakirlik ile 
de, O'nda ağırbaşlılık kalmaz.

Dünyada, özellikle denenmiş birşey vardır ki, o da 
şudur: Şâirin işi hiç tertipli, düzenli olmaz. Yani, şâirin; 
dünyamn düzenine ayak uyduramayan ve her türlü 
kaideden uzak bir kimse olduğu, tecrübe ile sâbittir.

Tâlih, akla yardımcı olmaz; şans ile kabiliyet bi- 
rarada bulunmaz.

Şâirde o derece servet, zenginlik olmalıdır ki; ka- 
ba-saba, kendini bilmez adamların ayakları altında 
ezilmesin. Bir başka ifâde ile; şâirin, değersiz birtakım 
adamlara muhtaç olmaması için, hiç olmazsa kendini 
geçindirecek kadar geliri bulunmalıdır.

Şâir; ya aşk ateşi inleyip, o durumda şiir 
söylemeli;

Yahut hüzünlü, kederli olmalı ki, şiiri de etkili ol
sun!
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Terk eyleye kibr ile inâdı 
Hasr etmeye nefse i'timâdı

Vâki’ göricek bir i’tirâzı 
însâf ile hakka ola râzı

Terk İle isabet iddi'âsın 
Islâh ede der-akab hatâsın

Vardır nice hod-pesend nâdân 
Kendin sanır efzal-ı suhendân

Toplar başına bir-iki câhil 
Efkârda kendine mümâsil

E^ler hezeyânın anlara kay ’ 
Anlar tahsîn eder peyâpey

Hem der ki «zi-şâ'iıl eser nîst 
Üstâd-ı suhen menem diğer nîst»

Bilmez ki eder o gâv-ı nâtık 
Kendisine kendisi fenâlık

Şi'ri ile fahr eder cihâna 
Yok humkunu neşr eder cihâna

îster isen anlamak cihâm 
Öğrenmeli Avrupa lisâm

Etmiş orada fünûn terakki 
Tahsilden eyleme tevakki

Bilmek gerek andaki fünûnu 
Terk eyle ta’assub u cünûnu
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Şâir; kibir, gurur ile inadı bırakmalı ve nefsine iti
mat etmemeli, yani kendine çok güvenmemelidir.

Kendine herhangi bir itiraz vâki olursa, karşı 
çıkan bulunursa; insaflı, mantıklı davranarak hakkına 
nza göstermeli, bu duruma katlanmalıdır. Kısacası şâir, 
hoşgörülü olmalıdır.

Yanlış sözlerinin doğru olduğu iddiâsını 
bırakarak, hemen hatâsını düzeltmelidir.

Nice kendini beğenmiş, terbiyesi kıt, kaba-saba a- 
dam vardır ki; kendini şâirlerin en faziletlisi, iyisi zan
neder.

Başına kendisi gibi düşünen bir-iki câhil, bilgisiz 
kişiyi toplar;

Saçma-sapan sözlerini, onlara âdetâ kusar ve on
lar da. birbiri ardmca kendisini över!

AjTica: "Hiçbir şâirin, eseri yoktur; söz söylemek
te, şiir sanatında tek üstâd benim, diğerleri değildir! " 
der.

Hâlbuki, konuşan bir öküz, yani akılsız bir hay
van durumundaki o adam, asıl, kendisinin kendisine 
kötülük ettiğini bilmez.

Yazdığı şiirleri ile kendisini, dünyaya över; daha 
doğrusu, bütün cihâna ahmaklığım ilân eder, duyurur.

Eğer dünyayı anlamak, tanımak istersen; Avrupa 
lisâmm. Batı dillerini öğrenmelisin. Çünki :

Orada ilim, fen ilerlemiştir. Onun için tahsilden, 
yani yeni bilgiler kazanmaktan çekinmemelisin!

Her türlü taassuptan, tutuculuktan, peşin 
hükümden sıyrılıp; oradaki iliui ve fennin hepsini 
öğrenmelidir. (Ancak, böylece tam şâir olunur!)
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Dünki Cum’a günü sabahleyin, aldığım gazeteleı 
ve mektûblan okudum. Bunlarda ahvâl-i Şarkıyye'ye 
dâir birçok havâdis-i mükeddere gördüm. Canım pek 
sıkıldı. Efkâr da bürüdü. Belki eğlenirim diyerek, ba’de't- 
ta’âm kalkdım. Kendi kendime düşünerek, "Hamş-Fort" 
bahçesine girdim. Ve suyun kenârmda mevzû kanape- 
lerden birine oturdum. Elimi şakağıma dayayup kâh 
suya ve kâh çemen-zâr-ı her-dem-bahâra nazar-ı ibret ü 
hayretle bakarak ve zihnimde vatanın giriftâr olduğu 
ahvâl-i pür-melâli tasavvur eden fikr ü endîşeye müs- 
tağrak oldum. Cümleden evvel kendi ser-güzeştim olan 
vuku’ât, pîş-i nazar-ı hayrete geldi.

Bir zamanlar Bâb-ı Âlî'de bulunarak görmüş ol
duğum acâyib ve yedi sekiz sene Mâbeyn-i Hümâyun’da 
müstahdem olarak meşhüdum olan garâ'ib takım takım 
hâtuımdan geçmeğe başladı, Ba’dehu ne tuhaf sebeble 
Saray’dan çıkışım ve ne münâsebetle kâh Zabtiye 
Müsteşân ve kâh Atina Sefiri oldukdan sonra rütbe-i 
mîr-i mirânî ve Paşalık ünvânı ile Kıbrıs'a gidişim ve 
orada aîtı, yedi mâh gün-â- gûn belâlara ugrayup 
mu'ahharen bâ-İrâde-i Seniyye, Meclis-i Vâlâ'ya ve 
ba’dehu paşalık beğliğe tahvîl ile Beylikçilik’e me’mûr 
oluşum ve altı, yedi mâh mürûrunda ne ehemmiyetler, 
ne şa'şa'alar, ne ta’lîmât-nâmeler, ne ümîdlerle Bosna 
cihetini teftîşe gönderilüp, bir buçuk ay geçer geçmez ne 
tuhaf sebeble isti'fâya ve avdete mecbür ve anm üzerine 
tekrâr Meclis-i Vâlâ’ya, biraz vakitden sonra De'âvî 
Nezâreti’ne me'mûr oluşum ve oradan da üç mâh 
mürurunda Amasya Mutasarrıdığı'na ta’yîn ile hasta ve 
bî-mecâl olduğum hâlde, o kadar sıkıntı içinde mahall-i 
me'mûriyetime azimet içün nasıl icbâr olunuşum ve ora
da sekiz ay döşeğimde yatdığım ve iki sene kadar îfâ-yı
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umûr-ı mevkûlem içün elimden geldiği kadar çalışup 
çabaladığım hâlde ne acâyib isnâdât ile azl ve Samsun’a 
mutasarrıf oluşum ve isnâdât-ı vâkı’anm tahkiki içün 
Amasya'ya me'mûr-ı mahsûs gönderilerek hülâsa-i 
tahkîkâtdan garaz-kârâmn umdukları semere hâsıl ol
maması üzerine yine İrâde-i Seniyye-i Mahsûsa ileMec- 
lis-i Vâlâ'ya me'mûr oluşum ve mu'ahharen Kıbrıs Muta
sarrıflığı mansıb-ı refî'ine ta'yîn olunarak kalkup oraya 
gidecek iken Avrupa'ya gelişim ve o zamandan beri iki 
buçuk sene zarfında burada cereyân eden ahvâl-i mah
sûsa ile şimdi Londra'da "Hamş-Fort" mevkı’inde tek ü 
tenhâ bulunuşum, manzara-i hâtırımdan birer birer 
geçdiler. Bir zaman geşt ü güzâr etdiğim memleketlerde 
ve me’mûriyetlerde gördüğüm hâlât ve o zamand&n beri 
Devlet-i Aliyye'nin uğradığı tahavvülât gürûh gürûh 
tebâdür etdiği sırada nihayet İstanbul'un şimdiki hâli 
gözümün önüne geldi. Kendi kendime dedim ki : Yârab, 
bu ne hâldir? Bu Devlet-i Aliyye'nin ne cürmü var ki bu 
sadmelere, bu beliyyelere uğrar; bu millet ne suçun sa
hibidir ki bu mihnetlere, bu felâketlere giriftârdır? Bu 
Pâdişâh ne sebebe mebnî tebdîl-i efkâr u ahlâk etdi? Sul
tan Abdülazîz Han hîn-i cülûsunda devlet ü milletine 
gayûr u hamiyyet-kâr bir Pâdişâh-ı dirâyet-şi’âr idi. 
Bütün cihân kendine muhibb ü müceddid ve meded-res ü 
müeyyed-min-indallah nazariyle bakup perestiş ederler
di. Şimdi neden bu efkâr değişti? Yârab, bunlarm sırr ü 
hikmeti nedir? Âh, Zât-ı Şâhâne'yi görsem ve kendine 
mektûm tutulan birçok ahvâli hakikatle kendine 
söylesem ve bunun ile hem velîni’metime ve hem de dev
let ü milletime elimden gelen hizmeti îfâ etmiş olsam! 
İşte ben bu hayâlât ile uğraşırken pîş-i nazarımda duran 
cedvel-i âb tedriçle tevessü’ ederek bir şekl-i âhare ta- 
havvül ü inkılâb etmeğe ve suyun iki tarafında munta
zam magrûs olan bülend ağaçlar dahi heybetini tebdil ile 
yalı ve bahçe şekline girmeğe başladılar. Ben bu ta- 
havvül-i garâ’ib-nümâyı temâşâ ile acaba burası neresi 
olacak derken, Boğaziçi meydana çıkdı. Evvel-emirde,



Beşiktaş Saray-ı Hümâyûnu’nu gördüm. Ve bilmem 
nasılsa içine girdim. Çünki, Saray'm her tarafı zihnim
de mahfuz olmağla kimseye râst gelmeyerek büyük ner- 
dübândan yukan çıkdım. Yavaş yavaş sofada gezinüp, 
acaba Zât-ı Şâhâne buralarda mı, deyû hayran hayran 
etrâfa nigerân iken meğer Zât-ı Cenâb-ı Mülûkâne bahçe 
üstündeki odada imiş. Çıkdı ve beni görmekle işaret edüp 
yamna çağırdı. Koşup gitdim. Ve nice senelerden beru 
hasretini çekdiğim ayaklarına, ağlayarak kapandım. 
Meftûr olduğu meşîme-i lütf u inayet iktizâsınca tebes
süm ile nevâziş ü iltifat buyurdu. Ve mübarek eliyle başı
mı yerden kaldırup, söze başladı. Ben dahi etrafıma ba- 
kup işidecek kimse olmadığmı gördüğümde, vatanıma ve 
husûsiyle ni'met ü icabetle perverde olduğum velî- 
nl’metime hizmet içün bundan a’lâ vakt ü fırsat olamaz, 
dedim. Gözleri yaş ile dolu olarak şu vechle cevâba şitâb 
eyledi:

- Ziyâ! Senin hakkında ibzal eylediğim bunca eltâf 
u inâyâtı unutup, Avrupa'ya firar etmek sana düşer mi 
idi?

- Velîni'metim Efendim! Hakkımda ibzâl buyur
duğunuz eltâf ü inâyâtm hiçbir vakitde hakk-ı şükrünü 
îfâ edemem. Ve Efendim'in hürmetini bırakup. Avru
pa'ya gidecek kadar nâdân olmadığım Efendim'in ma'- 
lümudur. Lâkin, bu hareketde bendeniz mecbûr ve bu ci
hetle ma'zûrum. Gerçi, izn-i Hümâyûnunuz munzam ol- 
maksızm Avrupa'ya gitdim. Ancak, Avrupa’da da elim
den gelen hizmetinizde kusûr etmedim. Vâkı'a, hâk-i pâ- 
y-i Şâhâneniz’e aleyhimde pekçok sözler söylediler ve 
söyleyenler de hâzırdır. Bunları celb ile muvacehe ve 
muhakeme buyurursanız, hakîkat-i hâl meydâna çı
kar!...

- Ya, Fecr ü Hürriyet gazetelerini kim çıkardı? 
Veraset Mektûbları'm kim yazdı?

- Bunları çıkaran, Efendimiz'in ma'lûmudur. Her 
birisinin altında mü'ellifinin imzâsı vardır. Ve bunlar
da bendenizin kalemimden çıkan şeyler dahi kendi im
zam ve i’tirâfımla mukayyeddir. Fakat, hiçbirinde Siz’in 
ve devletinizin menâfi’ine muhâlif birşey yokdur. Verâ-
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set Risâlesi fi'l-hakîka kulunuzun kalemimden çıkmış- 
dır. Bunda, bazılannın Avrupa gazetelerine dere ettikle
ri makâlât-ı müdhişeyi gördüm.

- Ya Millet Meclisi teşkil etmek, istiklâl-i saltanatı 
muhili değil mi? Senin yazdıklarmda bu eikâr görüldü.

- Şevketlû Efendim! Bu mes'ele hayli uzundur. Fa
kat, hülâsa olarak şu kadarcık arz ederim ki; Millet Me
clisi, Zât-ı Şâhânemz’in meşrü istiklâlinizi kat'iyyen 
ızlâl etmez. Zîrâ tasavvurumdaki Millet Meclisi'nin 
nizâmı, hudüd-ı Şer’den ibâret birşey olmadıgmdan is
tiklâl-i saltanat nasıl ahkâm-ı Şer’iyye ile mahdûd ise 
nizâm ile dahi o kadar mahdûd olur.
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Dünki Cuma günü sabahleyin, aldığım gazeteleri ve 
mektupları okudum. Bunlarda, Doğu'daki durumlarla il
gili birçok üzücü haber gördüm. Camm pek sıkıldı. îçimi 
bir endişe de kapladı. Belki eğlenirim diyerek, yemekten 
sonra kalktım. Kendi kendime düşünerek. "Hamş-Fort" 
bahçesine girdim. Ve suyun kenarına konulmuş kanape- 
lerden birine oturdum. Elimi şakağıma dayayıp, bazen 
suya ve bazen de her zaman bahar yeşilliği olan 
çimenliğe, ibret ve hayret gözü ile bakarak ve zihnimde 
vatanın uğradığı sıkıntı dolu durumları tasavvur eden 
düşüncelere daldım. Herşeyden önce kendi başımdan 
geçen olaylar,hayretle gözümün önüne geldi.

Bir -zamanlar, Hükûmet'de bulunarak gördüğüm 
acayip ve yedi sekiz sene de Padişahın Özel Kalem Daire- 
si'nde çalışarak şahit olduğum garip şeyler, bir bir 
hatırımdan geçmeye başladı. Sonra, ne tuhaf sebeple Sa
ray’dan çıkışım ve ne münasebetle kimi zaman Zabtiye 
Müsteşarı ve kimi zaman da Atina Sefiri olduktan sonra 
Beylerbeyi rütbesi ve Paşalık ünvânı ile Kıbrıs'a gidişim 
ve orada altı yedi ay. çeşitli belâlara uğrayıp, sonradan 
Padişah'm emriyle. Yüksek Meclis'e ve sonra paşalık, 
beylik ile değiştirilerek beylikçiliğe memur oluşum ve 
altı yedi ay geçince ne büyük önemler, gösterişler, emir
ler ve ümidlerle Bosna tarafını denetlemeye gönderilip, 
birbuçuk ay geçer geçmez ne tuhaf sebeple işten 
ayrılmaya ve geri dönmeye mecbur ve onun üzerine tek
rar Yüksek Meclis’e, bir müddet sonra da Adalet Ba- 
kanlığı'na memur oluşum ve üç ay geçince, oradan da 
Amasya Mutasarrıflıgı'na (Amasya Sancagı’nın başına) 
tâyin edilerek, hasta ve güçsüz olduğum hâlde, o kadar 
sıkıntı içinde memuriyet yerime gitmek için nasıl zor- 

-landıgım ve orada sekiz ay hasta yatağımda yattığım ve 
iki sene kadar, verilen vazifeyi yerine getirmek için
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elimden geldiği kadar çalışıp çabaladığım hâlde, ne aca
yip asılsız sözlerle, iftirâlarla vazifemden alınışım ve 
Samsun'a mutasarrıf oluşum ve suçlamaların araştırıl
ması için Amasya'ya özel memur, müfettiş gönderilerek 
soruşturma sonunda iftirâcılann umduklarmı elde ede
memeleri üzerine yine Padişah'm emri ile Yüksek Mec- 
lis'e memur oluşum ve sonradan Kıbns Mutasarrıflığı 
yüksek makamma tayin olunarak kalkıp oraya gidecek 
iken Avrupa'ya gelişim ve o zamandan beri iki buçuk 
sene içinde burada ortaya çıkan bazı Özel durumlar ile 
şimdi Londra'da "Hamş-Fort" bölgesinde tek ve yalnız 
bulunuşum, birer birer aklımdan geçti. Bir zamanlar do
laştığım memleketlerde ve memuriyetlerde gördüğüm 
durumlar ve o zamandan beri Osmanh Devleti’nin uğ
radığı değişiklikler, bölük bölük ansızm hatırıma gel
diği sırada, nihayet İstanbul'un şimdiki hâli gözümün 
önüne geldi. Kendi kendime dedim ki : Yârabbi bu nasıl 
bir durumdur? Bu Osmanh Devleti'nin ne suçu var kİ bu 
sıkmtılara, belâlara uğrar; bu millet hangi suçun sahibi
dir ki, bu eziyetlere, felâketlere uğramıştır? Bu Pâdişâh, 
hangi sebebe bağlı olarak düşüncesini ve ahlâkını de
ğiştirdi? Sultan Abdülaziz Han, tahta çıktığı sırada, dev
letine ve milletine karşı çalışkan, hamiyetli, dirayetli, 
otoriter bir padişah idi. Bütün dünya kendisine dost, ye
nilikçi ve imdada koşan, Allah’ın yardımma mazhar ol
muş, ulaşmış bir kimse gözüyle bakıp, taparcasına 
bağlanırdı. Şimdi neden bu düşünceler değişti? Yârabbi, 
bütün bunların sırrı ve hikmeti nedir? Ah, Padişah’ı 
görsem ve kendine gizli tutulan birçok durumları bütün 
gerçekliği ile kendisine söylesem ve bunun ile hem veli
nimetime: Padişahım'a ve hem de devletime, milletime 
elimden gelen hizmeti yerine getirmiş olsam! İşte ben bu 
hayâller ile uğraşırken gözümün önünde duran küçük 
dere yavaş yavaş genişlejâp, büyüyerek bir başka şekle 
girmeye, değişmeye ve suyun iki tarafında muntazam di
kilmiş olan yüksek ağaçlar da heybetini değiştirerek, 
yalı ve bahçe şekline girmeye başladılar. Ben, bu garip
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likler gösteren değişikliği seyrederek, acaba burası nere
si olacak derken, Boğaziçi meydana çıktı. Once Beşik- 
taş’daki Padişah Sarayı’m gördüm. Ve bilmem nasüsa i- 
çine girdim. Her tarafını zihnen çok iyi bildiğim ve 
aklımda tuttuğum Saray'da kimseyle karşılaşmayarak, 
büyük merdivenden yukarıya çıktım. Yavaş yavaş sofa
da gezinip, acaba Padişah buralarda mıdır, diye h a ^ n  
hayran etrafa bakmırken, meğer Padişah Hazretleri 
bahçe üstündeki odada imiş. Çıktı ve beni görünce ış^et 
edip, yamna çağırdı. Koşup gittim. Ve çok senelerden be
ri hasretini çektiğim ayaklanna, ağlayarak kapandım. 
Yaradılışından gelen iyilik ve güzellikle, gülerek gönlü
mü aldı ve iltifat buyurdu. Ve mübârek eliyle başımı yer
den kaldırıp, söze başladı. Ben de etrafıma bakıp işitecek 
kimse olmadığını görünce, vatanıma ve özellikle yar
dımları, beni kabul etmeleriyle hayat bulduğum Pa- 
d iş a h ım 'a -hizmet için bundan daha iyi vakit ve fırsat o- 
lamaz, dedim. Gözleri yaşla dolu olarak, şöylece soru- 
larmı serî bir şekilde sormaya başladı;

- Ziyâ: senin hakkında esirgemeyip, bol bol ver
diğim bunca lütuf ve ikrâmları unutup, Avrupa’ya 
kaçmak sana düşer mi, yakışır mı idi?

-Velinimetim Efendim! Bana bol bol bagışladıgmız 
bunca lütuf ve ikramların teşekkür hakkını, hiçbir za
man ödeyemem. Ve Efendim’in hürmetini bırakıp. Avru
pa’ya gidecek kadar câhil, kaba, terbiyesi kıt birisi ol
madığım Efendim tarafından bilinmektedir. Lâkin bu 
harekette, yani Avrupa'ya gidişimde ben kulunuz mecbur 
idim ve bu bakımdan özürlüyüm. Gerçi, yüce izninizi al
madan Avrupa'ya gittim. Ancak, Avrupa’da da -Sız’e 
karşı- elimden gelen hizmeti görmekte kusur etmedim. 
Gerçi, yüksek şahsmıza aleyhimde pekçok söz söylediler 
ve söyleyenler de meydandadır. Bunları çağırıp, yüzleş
tirerek yargılarsanız, gerçek durum ortaya çıkar.

- Ya, "Fecr" ve "Hürriyet" gazetelerini kim çıkardı? 
’Verâset Mektublan'" m kim yazdı?
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- Bunlan çıkaran. Efendimiz tarafından bilinmek
tedir. Herbirisinin altında yazarının imzası vardır ve 
bunlarda kulunuzun kalemimden çıkan şeyler de, kendi 
imzam ve itirafımla kayıtlıdır. Fakat, hiçbirinde Siz'in 
ve devletinizin menfaatlerine aykırı birşey yoktur. 
'Verâset Risalesi" doğrusu kulunuzun kalemimden çık
mıştır. Burada,bazılannm Avrupa gazetelerine yazdık
ları, dehşetli yazılan gördüm.

-Ya Millet Meclisi kurmak. Saltanat’ın bağımsız
lığım bozucu değil mi? Senin yazdıklarında bu düşün
celer görüldü.

- Şevketli Efendim! Bu mesele hayli uzundur. Fa
kat. özet olarak şu kadarcık arzederim ki; Millet Mecli
si, yüksek şahsınızın kanuna uygun bagımsızhgmızı ke
sinlikle bozmaz. Zîrâ. zihnimdeki Millet Mechsi'nin 
sistemi, şeriatın sınırlarından ibaret birşey olmadıgm- 
dan, Saltanat'ın bağımsızlığı nasıl şeriatin hükümleri, 
kanunları ile sımrlanmış ise, sistem ile de o kadar 
sımrlanmış olur.
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însan çocukdan olur. Çocuk da, terbiye üe insan 
olur İnsanlarda şi'âr-ı insaniyyet olan sıdk u vefâ kal
madı. Devlet yıkıldı; millet bitdi deyu her bar te essui 
ediyoruz. Lâkin sebeb aradığımızda, meselâ sirkat u 
cehâlet gibi bir çok esbâb-ı izâfiyye görüp, hâlin salâhmı 
anlarm izâlesinde sanıyoruz. Dâimâ bu nokta-i nazar
dan bed' ile çalışıyoruz. Yine, umduğumuz te’sirât-ı hase- 
neyi görmüyoruz. Belki anın aksini görüp, şaşırıyoruz. 
Ve meyüs u mütehayyir kalıyoruz. Acaba niçün bir kerre 
de bu esbâbm mebâdisine ve anlardan üss-i esâs olan ter- 
biye-i umûmiyye cihetine atf-ı nazar-ı im ân etmiyoruz? 
Egerçi olan olmuş ve meydandaki eşhasın ıslâhı değil, 
fakat men'-i mesâvî ve taklîl-i ziyanı ancak kuvve-i 
kâhire-i nizâm u kânuna kalmışdır. Fakat yetişecek 
evlâdımızı olsun, bizim düşdügümüz varta-1 hevl- 
nâkden tahlîsin çâresini neden düşünmüyoruz? Bizim 
yerimize anlar gelecek değiller mi? Anlar da bizim gibi 
olurlarsa, bu şikâyet edilen hâller devâm etmeyecek mi? 
Ya bu hâller devâm ederlerse....

Rü-yi arzda bulunan akvâm-ı medeniyyenin 
cümlesi bir seyl-i terakki önüne düşerek ister istemez 
akup giderken, biz bu selin karşusmda gerileyüp, daya
nabilecek miyiz? Yoksa çiğnenecek miyiz? işte ya
pamıyoruz. Hem de yapamayacağımızı derk ediyoruz. 
Bâri ilerüde yapmağa kâbil ahlâf yetişdirmeğe çabala
mak, ya'ni evlâd ü ahfâdımıza acımalı değil miyiz?

Anası babası sulehâdan bulunan bir çocuğu hâl-i 
sabâvetinde külhan-beğlerinin içine bırakın, anlarla 
düşüp kalksun; büyüdüğünde elbette bir merd-i afif ü 
perhîz-kâr olamaz.

Bir çengâne çocuğunu beşikde iken alup bir sâlih 
hânedânın terbiyesine verin, büyüsün; me'lüf-ı salâh 
olur. Çengâneyi denî ve bed-ahlâk eden çengâne olması 
değil, belki çengâne terbiyesinde büyümesidir.

Sabâvet ki, ömr-i İnsanînin en safvetli zemânıdır.



Ne makûle suver ü eşkâle mukâbil olursa, âyîne gibi cezb 
eder. Şu kadar fark var ki; âyînede sûret-pezîr-i intibâ' 
olan şekil, asıl aksin zevaliyle zâil olur. Lâkin, mir'at-i 
isti'dâdda bir kerre cilve-ger olan sûret-i misâliyye; ke'n- 
nakşi fi'l-haceri yerleşür kalur.

Ancak bu sözden, her terbiye gören çocuk mutlaka 
insân-ı kâmil olur, demek çıkmaz; zîrâ, tertîb-i hilkatde 
nice ihtilâf-ı esbâb vardır ki, ukûl-ı beşeriyye anlan 
ihata ve idrâkden henüz âciz ü kâsırdır. Ve isti’dâd ü 
kâbiliyyetin tefâvüt-i derecâtı dahi bundandır. İmdi eger 
terbiye vaz'-ı tabî’îyi muhâfaza yolunda olursa, ekse- 
riyyet hıfz-ı ahlâk cihetinde bulunur. Şevazz ü nevâdir 
ise, kâide-i muhkeme te'sîs edemez.

Medeniyyet ki, sa'âdet-i beşeriyyeyi müstelzim ola
cak sûretde olan hâlet-i cem'iyyet ma’nâsmadır. Hüsn-i 
ahlâk-ı milliyeden mütevellid bir veleddir. Ahlâk-ı mil- 
liyesi olmayan akvamda medeniyyet olmaz. Ve kangı 
kavm-i medenî ki ahlâkı bozulmağa başlar, medenly- 
yet anda durmaz.

Bütün büyük adamlar, medeniyyet ü ahlâk-ı milli
ye ile muttasıf olan milletlerden zuhür etmişdir. A'sâr-ı 
sâlifede gelen ve hâlâ eserleri ve fi'illerl ibret-bahş-ı 
enâm olan büyük feylesoflar ve erhâb-l belâgat ü ma’rifet 
ve büyük pehlivanlar ve cihân-gîrler hep Yunânîler'den, 
Romalılar'dan, Mısırlılar'dan geldiler. Sonradan âfitâb- 
1 medeniyyet-i Islâmiyye, pertev-sâz-ı ufk-ı âlem ol- 
magla bu yıldızların revnak u fürügu kalmadı. Ve 
Islâmm yedi sekiz yüz yılda yetişdirdigi erbâb-ı fazi ü 
kemâlât a'sâr-ı sâlifenin iki bin senede vücûda getirebil
diği eshâb-ı imtiyâzı hem ilmen ve hem adeden sebkat 
eylediler. Garîbdir kİ, şimdiki Yunanistan ve Roma, 
hükemâ ve fuzalâ yerine haydüd yetişdiriyorlar!.

Aceb sebeb nedir ki, iki üç yüz seneden beri Hicaz ve 
Mısır toprağı Ebübekir’ler, Ömer'ler, Ali'ler, Hâlid'ler, 
Ebû Hanîfe'ler, Şâfi’ler, Gazâlî'ler hâsıl etmiyor? Neden 
dolayıdır ki; Irak ve İran ve Türkistan Zamahşerî’ler, 
İbn Sinâ'lar, Fahreddin'ler, Muhyiddin'ler yetiştirmi
yor?
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Devlet-1 Osmaniyye'nin evâ’ilinde Çandarlı Ha- 
lil'ler.E^^ranos'lar, Molla Gürânî'lerjbn Kemâl’ler. Ebus- 
suud'lar vardı. Şimdi bunların emsali niçün görülmü
yor? Ilm ü fazim tohumu bu diyârlardan büsbütün eksil
di mi?

Bu fütühât-ı azîmeye muvaffak olan bizim âbâ ve 
ecdadımız değil miydi? Biz onların tohumundan ye
tişmedik mi? İşte bu vukü’ât ü tagayyürâtm târihleri pîş-
i nazar-ı im’âna getirildikde, hepsinin esbabı mes'ele-i 
terbiye vü ahlâk olduğu erbâb-ı dikkate nihân kalmaz.

İnsan ale'l-umüm ne kadar akl ü ihtiyât ile magrür 
ise, ol kadar da câhil ü bî-basiretdir.

136



" D E F T E R - İ  A M Â L İ M "  ' den.

137

însan çocuktan olur. Çocuk da, terbiye ile insan 
olur. İnsanlarda, insanlığın belirtisi olan doğruluk ve 
dostluk kalmadı. Devlet yıkıldı, millet bitti diye her de- 
fasmda tasalanıyoruz. Lâkin sebep aradığımızda, me
selâ hırsızlık ve bilgisizlik gibi birçok ilgili sebepler 
görüp, durumun düzelmesini onların ortadan 
kaldırılmasında sanıyoruz. Dâimâ bu görüşten hare
ketle çalışıyoruz. Yine, umduğumuz hayırlı tesirleri 
görmüyoruz. Belki onun zıddmı görüp, şaşırıyoruz. 
Ümitsiz ve hayrette kalıyoruz. Acaba, niçin bir kerre de 
bu sebeplerin başlangıçlarına ve onlardan, asıl temel 
olan umumî terbiye yönüne dikkatli bir şekilde 
bakmıyoruz? Gerçi olan olmuş ve ortadaki kimselerin 
düzelmesi değil, fakat kötülüklerin önlenmesi ve zar- 
ann azaltılması, ancak nizam ve kanunun ezici kuvve
tine kalmıştır. Fakat yetişecek çocuklarımızı olsun, bi
zim düştüğümüz korkunç uçurumdan kurtarmanın 
çâresini neden düşünmüyoruz? Bizim yerimize onlar 
gelecek değil mi? Onlar da bizim gibi olurlarsa bu 
şikâyet edilen durumlar devam etmeyecek mi? Ya bu
hâller devam ederlerse....

Yeryüzünde bulunan medenî milletlerin hepsi, bir 
ilerleyip yükselme selinin Önüne düşerek ister İstemez 
akıp giderken, biz bu selin karşısmda gerileyip, dayana
bilecek miyiz? Yoksa çiğnenecek miyiz? İşte yapamıyo-

1) Ziyâ Paşa'nm, bu eserinin İsminin anlamı; «çocukluğumdan 1 
başmıdan geçen bazı olayların ve yaptığım birtakım işlerin yazılı 
duğu defter...» demektir.
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yoruz. Hem de yapamayacağımızı anlıyoruz. Bâri, İleride 
yapmaya kabiliyetli gelecek nesiller yetiştirmeye 
çabalamalı, yani çocuklarımıza ve torunlarımıza 
acımalı değil miyiz?

Anası babası hayırlı, temiz kimselerden olan bir 
çocuğu daha küçüklüğünde serserilerin içine bırakın, 
onlarla düşüp kalksın; büyüdüğünde elbette namuslu, te
miz ve haramdan uzak merd bir kimse olamaz.

Bir çingene çocuğunu beşikte iken alıp temiz, asil 
ve köklü bir ailenin terbiyesine verin, büyüsün; 
doğruluğa, dürüstlüğe alışmış, iyi şeyleri huy edinmiş 
olur. Çingeneyi rezil ve kötü ahlâklı eden çingene olması 
değil, belki çingene terbiyesinde büyümesidir.

Çocukluk ki, insanlığm hayatımn en saf. en temiz 
zamamdır. Ne çeşit suretlere ve şekillere karşılık olursa, 
neyi görürse ayna gibi kendine çeker. Şu kadar fark var 
ki; aynada görünen şekil, esas görüntünün sona erme
siyle geçip gider. Yani aynadaki şekiller, karşısındakine 
bağlıdır. Lâkin, beceriklilik aynasında bir defa 
görünmüş olan örneklerin sureti; taş üzerine işlenmiş 
nakış, desen gibi yerleşir kalır. Kısacası, küçüklükten i- 
tibaren becerikli yetiştirilen bir çocuk, ömrü boyunca 
bunu kaybetmez.

Ancak, bu sözden her terbiye gören çocuk mutlaka 
olgun insan olur, demek çıkmaz; çünki, yaradılış siste
minde, düzeninde nice birbirine uymayan sebepler 
vardır ki, insanlığın aklı onlan tam kavrayıp, anla
maktan henüz âciz ve yetersizdir. Ve akıllılık ve becerik
liliğin derecelerinin farklı olması da bundandır. Şimdi 
eğer terbiye tabiî esasları, durumları koruma yolunda 
olursa; ekseriyyet, ahlâkı muhafaza altında tutma ta- 
rafmda bulunur. Bunun dışındakiler ise, sağlam kural
lar ortaya koyamaz.

Medeniyet ki, insanlığın mutluluğunu gerektirecek 
şekilde olan toplumun, dikkate değer durumu an
lamındadır. Medeniyet, millî ahlâkın, terbiyenin 
doğurduğu bir çocuktur. Millî ahlâkı, terbiyesi olmayan 
milletlerde medeniyet olmaz. Ve hangi medenî millet ki, 
ahlâkı bozulmaya başlar, orada medeniyet barınamaz.
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Bütün büyük adamlar, medeniyet ve millî ahlâk ile 
donanmış olan milletlerden çıkmışdır. Geçmiş yüzyıl
larda, çağlarda gelen ve hâlâ eserleri, yaptıldan işler in
sanlara ibret veren büyük filozoflar ve güzel konuşan, 
olgun, irfan sahibi kimselerle, büyük pehlivanlar ve 
dünyayı zapteden kumandanlar hep Yunanlılar'dan, Ro- 
malılar’dan, Mısırlılar'dan geldiler. Sonradan îslâm 
medeniyetinin güneşi, dünya ufkunda ışıklarını yay
maya başlayınca bu yıldızların güzelligi ve parlaklığı 
kalmadı. Ve îslâm’m, yedi sekiz yüz yılda yetiştirdiği fa
zilet sahibi, olgun kimseler; geçmiş çağların iki bin se
nede vücuda getirebildiği seçkin kimseleri, hem ilim ve 
hem de sayı bakımından geçtiler. Gariptir ki. şimdiki 
Yunanistan ve Roma, bilginler ve faziletli , erdemli, ol
gun kimseler yerine, haydut yetiştiriyorlar!..

Acaba sebep nedir ki, iki üç yüz seneden beri Hicaz 
ve Mısır toprağı Ebûbekîr'ler, Ömer’ler. Ali'ler, Hâlid'ler, 
Ebu Hânîfe’ler, Şâfi'ler, Gazâlî’ler çıkarmıyor? Neden 
dolayıdır ki; Irak, İran ve Türkistan Zamahşerî’ler, İbn 
Sina'lar, Fahreddin’ler, Muhiddin'ler yetiştirmiyor?

OsmanlI Devleti'ntn ilk zamanlarında Çandarlı 
Halil'ler, Evranos’lar, Molla Gürânî'ler, İbn Kemâl’ler, 
Ebussuud'lar vardı. Şimdi bunlarm benzerleri niçin 
görülmüyor? İlim ve faziletin tohumu bu yerlerden 
büsbütün eksildi mi?

Büyük zaferlere muvaffak olan bizim babalarımız 
ve dedelerimiz değü miydi? Biz onların tohumundan ye
tişmedik mi? İşte bu olayların ve değişikliklerin tarih
leri inceden inceye gözönüne getirildiği zaman, hepsinin 
sebeplerinin, terbiye ve ahlâk meselesi olduğu, dikkat 
sahiplerine gizli kalmaz.

İnsan, genel olarak ne kadar akıl ve tedbir ile gurur 
duyarsa, o kadar da bilgisiz ve seziş kabiliyetinden 
uzakür.
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Bir işi yapmağı zihninde eğer peyler ise 
Anı icrâ eder elbet ne eder neyler ise 
Oluyor hâric-i imkân sanılan şeyler ise 
Öyle bir kudrete mâlik ki murâd eyler ise 
Görünür sûret-i imkânda nice emr-i muhal

Müfredatı ma'lûm. (Hülâsa-i ma'nâ) : Âlı Paşa 
Efendimiz öyle bir kudrete mâlikdir ki zihninde kur
duğu şeyi ne yaparsa yapar, elbette mevki -ı icraya geti
rir. Bu sebebdendir k i  hâric-i i m k â n  zannolunan mce 
şevler hâlâ olup duruyor; ya'ni, kendisi murad etdıgı an
da muhal-olan şeyler mümkin sûretinde gorunur amma 
sûretde öyle görünmekle hakîkatde mümkin olur mu? 
Burası tahtında müstetir.. Nâzım-ı tahnnn, bu vasfı da
hi mübalağaya hami olunmamalıdır
hiçbir zamanda mümkin olamazsa da. akla ba ıd görü
nen birçok icraat dahi, o Zât-ı sâhib-i kudret m hımme- 
t-i mahsûsasıyle hayyiz-i husûle geldi. Mesela şu Gmd 
mes'elesi böyle: seksen yüz bin can ve b^ ıkı müyon kese 
telefiyle iki buçuk sene zarfında bitmek kimin hatırına 
tfelürdi*? Gülhâne Hattı ve geçen yetmiş ıkı senesi 
fermam ve evvelki senenin Nutk-ı Hümâyûn'u umum te- 
ba’anın camm, malını, ırzını, hukûk-ı şahsı^esmı, 
hürriyyetini te’min etmiş iken, agrâz ile muttehem 
birçok nüfüs-ı İslâmiyye'nin alenen bile muhakeme
lerine ihtiyâç görülmeksizin ve nev’-i cinayetleri ken
dinden başka kimsenin ma'lûmu olmaksızın kal a zin
danlarına ve habs-hânelere doldurulmaları, bu kudretin 
âsâr-ı bedihiyyesinden değil mi? Daha bunlar gibi aMm 
hâric-i imkân gördüğü nice şeyler var ise de ta dadı kabil 
değildir. Fakat nâzım-ı tahrîr, ebyât-ı âtıyyede bunlar
dan birtakımını tafsil ü takrir etdiğmden anlarla
kanâ'at ederiz.
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Bir işi yapmayı eğer aklına koyarsa,
Onu ne eder eder, muhakkak yapar.
İmkânsız sayılan şeyler ise, -sayesinde- oluyor. 
Öyle bir güce, kuvvete sahip ki; eğer isterse.
Nice olmayacak iş imkân dâhiline girer; olacak

hâle gelir..
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Ayrıntıları biliniyor. (Anlamın özeti) şudur: Âlî 
Paşa Efendimiz öyle bir güce sahiptir ki. aklında 
plânladığı şeyi ne yapar yapar, muhakkak gerçekleş
tirir. Bu sebepten, imkân dışı sanılan nice şeyler hâlâ o- 
lup duruyor; yani kendisi istediği anda, olmayacak işler 
olacak hâlde görünür, ama şekilde öyle görünmekle 
gerçekte mümkün olur mu? Burası altında gizli.. Bunu 
kaleme alan şâirin, bu özelliği de mübâlağaya. abart
maya bağlanmamalıdır. Çünki. olmayacak bir iş hiç bir 
zaman mümkün olmazsa da, akla uzak görünen birçok 
iş de; o güç, kuvvet sahibi yüce kişinin özel gayretiyle 
gerçekleşme durumuna geldi. Meselâ, şu Girid meselesi 
bu şeküdedir. Seksen yüz bin can ve bir iki milyon kese 
boş yere harcanarak, iki buçuk senede bu meselenin bi
tip, kapanacağı kimin akima gelirdi? Gülhane Hattı ve 
geçen yetmiş iki senesi fermanı ve evvelki senenin Pa
dişah Nutku bütün yurttaşlarm camnı, malını, namusu
nu, kişilik haklarını, hürriyetmi sağlamış iken; niyet
leri ile suçlu görülen birçok müslümanm açıkça dahi 
yargılanmalarına ihtiyaç görülmeksizin ve cinayetleri
nin çeşidi kendinden başka kimse tarafından bilinmek
sizin kale zindanlarına ve hapishânelere doldurulma
ları, bu gücün apaçık belirtilerinden değil mi? Daha bun
lar gibi aklın imkân dışı gördüğü nice şeyler varsa da, 
sayılması imkânsızdır. Fakat bunu kaleme alan şâir, 
hediye ettiği beyitlerinde bunlardan bazılarım etraflı ol
arak anlattığından, açıkça ortaya koyduğundan onlarla 
yetiniriz.
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