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ÖNSÖZ
2002-2004 seneleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı
okutmanı olarak Kahire Ain Shams Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmıştım. O zaman Türkiye
Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği’nde çalışan fakat bugün Okan
Üniversites’inde görev yapan Süleyman Sezer Beyle tanıştıktan
sonra kendisi, elçilikte en rahat yanına uğradığım iki insandan
biri olmuştu. Yanına sık sık uğradığım diğer değerli insan Eğitim
Müşaviri Zekai Aykan’dı. Bundan dolayı yanlarına sık sık
uğrardım. Süleyman Bey’in yanına uğradığım günlerden bir gün
oturduğu koltuğun arka kısmındaki rafta veya pencere kenarında
üç ciltlik bir kitap dikkatimi çekmişti. Kitap İhsan Adli Serter’e
ait “Şiirlerim” adlı Osmanlıca üç ciltten oluşan bir divandı.
Hemen kitapları aldım, şöyle bir inceledim ve sonunda Süleyman
Bey’e “Kardeşim, bu kitaplar artık benim” demiştim. O da hiç
itiraz etmeden, “tamam hocam” diye cevap vermişti. O tarihten
bu tarihe kadar yaklaşık 16 yıldır kitaplar elimde, çantamda,
kütüphanemde dolaştı durdu. Herne kadar üç yıl önce kitabın
birinci cildini neşrettimse de diğer cilttler olmadan bu neşrin çok
faydalı olmadığını gördüm. Nihayet kitabın tümünü neşretme
zamanı geldi çattı. Doğrusu İhsan Adli Serter’i okudukça içimde
merhuma karşı hem bir acıma hem de onu bir savunma duygusu
doğmaya başladı. Umarım hayatını yazarken tarafsız davranmışımdır.
Elinizdeki eser daha çok İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili
olarak nazım ve nesir halinde önemli biligiler içermektedir.
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Cumhuriyet dönemi ile ilgili olarak da kayda değer bilgiler
bulduğumuz ve Atatürk’ün Harbiye’den arkadaşı olan İhsan Adli
Serter’in bu eseri, aslında bir dönemin yaşanmış tarihi olaylarını
ve bu olaylarla ilgili bazı değerlendirmeleri aktarması
bakımından ayrı bir önemi haizdir. Yazar, şiirlerini hem hece
hem de aruz vezniyle kaleme almıştır. Çalışma esnasında az da
olsa var olan bazı vezin hatalarına müdahele edilmemiştir. Eserin
sonundaki dipnotların bir kısmı yazar tarafından önemli bir kısmı
ise “neşredenin notu (nn)” olarak belirtilerek tarafımızdan
konulmuştur. Metin içinde anlaşılamayan birkaç kelime parantez
içinde soru işareti olarak belirtilmiştir.
Bu münasebetle o güzel insan Süleyman Sezer Beye çok
teşekkür ediyorum. İhsan Adli Serter hakkında“İhsân Adlî
Şâ’iran, Kahire 1988” (Bir Şair Olarak İhsan Adli Serter) adlı ilk
çalışmayı yapan Kahire Ain Shams Üniversitesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Azze Sâviye, “Hürriyet ve Hürriyet
Kurbanları Eserleriyle İhsan Adli Bey” (İlmi Araştırmalar, sayı
21, 2006, s. 59-86) adlı makaleyi kaleme alan Osman Gazi
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı’ya,
elinizdeki eserin kontrolünde emek harcayan İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Atalay’a, kitabın
yayınlanmasında gösterdiği ilgiden dolayı Prof. Dr. Ali
Güzelyüz’e, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Turgut’a ve müsveddeler
halinde kitabın okunmasında büyük yardımı olan Z. U.’a da
teşekkürü bir borç bilirim.
Hüseyin Yazıcı
28.04.2020, Üsküdar
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İkinci Cilt
70’inden sonra

İhsan Adlî Serter 2. mecmua
Şiirlerim

Helallik Dileğim

(h. 6+5)

Hakkını helal et ben çoktan ettim,
Bu kıtam bir veda teşkil eylesin!
Ben gidiyorum sen çok yaşa ey genç,
Ne beklerse vatan senden beklesin!
İhsan Adlî Serter
Kahire-Mısır
Sene 1955
Muhterem Türk Gazetelerinden Ricam
Sizlere iki mecmuamdan bir nüsha sunuyorum. Lehimde
aleyhimde istediğinizi yazmakta bittabi hürsünüz. Şu kadar ki
ıttılaımı temin için o yazıyı muhtevi nüshayı âtideki adresime
gönderecek olursanız hürmet ve şükranımı artırmış olursunuz.
İhsan Adlî Serter
14 Şari‘ Hasan el-ekber – le Caire
1950 senesinde “Şiirlerim” ünvanlı mecmua-i eş‘ârımı
kendilerine takdim ettiğim aziz vatandaşlarımdan teşekkür ve
takdir mektupları aldım. Bunlardan yüksek bir şair:
“Renk renk eş‘ârınız bir ağaçtır: Mürtefi,
Bir muakkad beyti yok, hepsi sehl-i mümteni!”
demiş, diğer bir zat da:
“Öldürme ey avâlimin Allah-ı Ekberi
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Nurunla keşf-i râh-ı sevâb eyleyenleri” beyt-i marûfunu
yazmıştır!
Bu mektuplar mahfuzumdur. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler
ederim.
Şiir Sever Gençlere Bir İhtarcık
Birinci mecmuamda olduğu gibi bunda da şiirlerimin
başına ( )عve ( )هişaretleri vazettim. Aruz veya hece vezniyle
yazıldıklarına işarettir. ( )هnin altındaki rakamlar kaç ayak
üzerine yazıldığını ve nasıl takti olunacağını gösterir.
Önsöz
Şiirlerimin bu ikinci mecmuasını Lâtin harfleriyle tab ve
neşretmek niyetinde idim. Yeni düşünceler bu fikrimi tatbike
mâni oldu! Her şeyden evvel kuyruklu “s”, noktasız “i”, başı taçlı
“g” gibi Mısır’da hemen hiçbir matbaada bulunmayan harflerin
tedarikinde uğranılacak müşkülat ve aynı zamanda benim gibi
sinn-i kemâle ermiş bazı arkadaşların irşâdâtı niyetimden caymak
için birer sebep teşkil etti.
Türkiye’de mecburiyet altına sokulmuş sakat bir “elifbâ” ile şiirlerimi okuyuculara, daha doğrusu okuyabileceklere
sunmak, onları okunmaktan ziyade okunmamak tehlikesine
maruz bırakmak olurdu!
“Tevfik Fikret”e, “Mehmet Akif”1e gelinceye kadar
birçok değerli şairlerimizin eserleri Arap harfleriyle matbu
bulunuyor! Asrî Türk gençliği onlara kıymetlerini bahş edip de,
kendisinin hatasızca okuyabileceği bir şekil ve surete ifrağını
arzu ve temin etmezse bu “genel” ziyâ‘ arasına benim de şiirlerimin karışmasında yer alacak şey kuru bir teessüften ibarettir.
1

. [Mehmet Akif Ersoy (1873-1936): İstiklal Marşı ve Safahat şairidir. Millidini hassasiyeti, karakter ve seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen
İslamcılık akımının önemli şahsiyetidir. Bk. M. Orhan Okay/M. Ertuğrul
Düzdağ, “Mehmed Âkif Ersoy”, DİA, C.28, Ankara, TDV Yay., 2003, s.432439 (nn)].
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Bugünkü duruma nazaran eski Arap harflerimize bîgâne
olan gençler otuz yaşından yukarı olamazlar! “Normal” bir had
olarak yaşını kabul edersek, en aşağı daha kırk sene eski
eserlerimizi inceleyebilecek vatandaşlarımız mevcut demektir.
Bu benim için bir tesellidir!
Bu sözlerimi işitecek toy bir genç beni Lâtin alfabesinin
kabulüne muarız zanneder! İyi bilsin ki o doğmazdan evvel;
“Bey amcası” “İhsan Adlî Serter” köhne ve mutaassıp sınıfla
mücadelede birinci safta idi ve yine birinci saftadır.
Şu kadar ki (takip/)تعقيبi (takip/)تاكيبi okutan (bazen)i
(bâzân) veznine sokan bir imlâya karşı nefretini açıklamaktan
kendisini hiç bir şey men edemez2 !
Hemen bütün gençler (tenkid/)تنقيدi (tenkid/ )نكيت ته
okuyorlar! (Bir beyânât!) tabir-i sakîmi (genel)leşmiş gibidir!
Daha dün gece radyoda bir gencin (iştirak/ )اشتراك
kelimesini (iştirak/ )اشتراقtelaffuz ettiğini esefle işittim! Yüzüme
(şırak) diye bir tokat iner gibi oldu! Gerçi biz ihtiyarlar helva
demesini de halva demesini de biliriz!...
Kahire, 10 Ocak, sene 1955
İhsan Adlî Serter
Hamd ü Sena

(h. 7+7)

Vazifeme nihayet verilmiş olmasaydı
Hissi büyük bir eser meydana koyamazdım
Kırk senede yazdığım (şiirlerim)den sonra
İkinci mecmuamı iki senede yazdım!

2

. Arap harfleri daha mı mükemmeldi diye soracak biri belki çıkar? “Asla!“
derim. Şu kadar var ki eski, muazzam bir şehirde yeni bir yol açan bir
mühendis, atîk kıymettar bir esere tesadüf ederse orada bir inhinâ veya inkisârı
zarurî görür ve kabul eder. Düz bir ovada kurulacak yeni bir şehir, açılacak bir
cadde için bu mazeret mevcut olamaz. Bu mühendisin cehaletinden
beceriksizliğinden ileri gelir.
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75 yaşımda köşemde resmim!
- İhtar: Kahire’de matbu “şiirlerim” unvanlı iki mecmua-i
eş‘ârımı ücretsiz okumak isterseniz Milli ve Umumi
kütüphanelerimize müracaat ediniz. Tedarik etmek isterseniz
âtideki adresime yazınız. Her mecmuanın Mısır’da fiyatı bir
Mısır Lirasıdır. Türkiye’den sipariş verecek şiir sever zatlar yarı
bedelini gönderirlerse yeter!
14 Şari‘ Hasan el-Ekber – Kahire

8

Bir İnkişaf
(h.7+7)
Yetmiş iki yaşımda bir iyi şair oldum,
Vezinde, kafiyede oldukça mahir oldum!
İki sene var şimdi, birçok şiirlerimi
Muhtevi mecmuamın tabına kadir oldum!
Karanlıklar içinde sessizce yaşıyordum,
Köşemden ayrılarak âleme zahir oldum.
Ey Mısırlı dostlarım, Arap din kardeşlerim,
Bundan kırk sene evvel Mısr’a misafir oldum
Bolluk görmedimse de yiyecek ekmek buldum,
Rabbime hamd eyledim, sizlere şâkir oldum
Yediğim her lokmanın hakkını ödüyordum,
Beni boşta görenler diyemez kâfir oldum
İhtiyarlıktan başka büyük kusurum yoktu,
“Tathir”e3 uğramakla serapa tâhir oldum!
Kahire sene 1952
Tathîre Dair Bir Teşbih

(h.7+7)

Gayretli hizmetçiler, bilfarz temiz “parke”yi
Matluptan daha fazla, eskisinden çok iyi
Parlatmak emeliyle ona bol mum geçerler!
Sonu parlak da olsa donuk olur o yerler
“Bu iş vazifemizdir, yapmak lâzımdır”derler,
Temizi temizlemek gayretini güderler!
Yetmiş iki yaşında uğradım ben “tathîr”e
Vaz‘ım, hâlim değer mi sizce bilmem tefsire?
Bu benim tathîr-sinnim bakmıyor kire pasa;
3

. Bizde ilân-ı hürriyetle yapılan tensîkata muadil olarak Mısır’da “tathîr” namı
altında tasfiyeler yapılmaktadır.
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Yaşamak büyüklüğü olmasın size tasa!
Ormandan çöle düştüm, uzun yıllar yürüdüm,
Servi gibi dimdiktim, mezarlarda çürüdüm,
Tıflân gibi bir parlak yeşil iken sarardım!
Bu dünyada daha ben cinnetler mi arardım?!
Korkmadım, korkmuyorum ölür giderim diye,
“Şiirlerim” Türklüğe benden naçiz hediye!
Kahire, 4 Ocak, 1953
Ruhumun Ezildiği Bir Anda

(h.7+7)

Ziya‘ıma acıyan, teessür izhar eden
Kadirşinas bir kişi çıkmadı milletimden!
Var mıydı var mı hâlâ bu yüzden bir kâr eden?
Ben değersiz değildim, düştüm ise kıymetten!
Her hâlde vücudumdan kimse zarar görmezdi,
Beni karıştırdılar, “isrâfât” meyânına !
Kardeş addettiklerim asil ruhumu ezdi
Hakkım var kudretim yok itiraz beyanına!
Kahire, sene 1954
Bir Kıta (h. 6+5)
Bin müşküle maruz hayatta insan,
Yaşayış şartları tek değil, pektir!
Fakir isen çalış, cesur ol ve um
Umutsuz yaşayan ölmüş demektir!
Kahire, sene 1953
Mahbûb-i Kâzib! (h.7+7)
Hürmetsizlik edenler, az değildi adına
Söylenene sen kulak vermedin inadına!
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Dünyada halkın sesi, hakkın sesi sayılır!
Âkil olan bu sade hakikate bayılır!
Adî keyfi işlerden kılmalı insan hazer;
Kanun itham etmezse halkın vicdanı eder!
Fahiş hatalarını gazeteler yazdılar,
İsminin etrafına derin kuyu kazdılar!
Bu kuyudan çıkmanın yolu nedir? Bilemem,
Mısr’ın saadetinden başka bir şey dilemem!
Kahire, sene 1953
Halikın Sesi
(kıta) ( a.)
Efkâr-ı âvâmı etme tezyîf,
Her istediğini deme: Fenâdır;
Halkın sesi, halikın sedası,
Cumhûra muhalefet hatâdır!
Kahire, sene 1953
Bu da Ona

(h.7+7)

Senin çok sevdiklerin seni hiç sevmezlerdi;
Seni vurmak soymaktı, onların bütün derdi!
Hayırsız boğazından kolay geçmez yediği,
O boğulmak istemez, boğmaktır istediği!
İnsan isen, hür isen fakir ol, namuslu ol,
Hakkın şahsa verdiği bir kafayla iki kol
Şerefle yaşamaya kâfidir, denebilir
Bu yolda yürümeyi namussuzlar ne bilir?
Dağıttığın altınlar idbârına yol açtı
Torbasını dolduran senden uzağa kaçtı!
11

Bir değildi başına ipek çorap örenler,
Yazık oldu demiyor seni düşmüş görenler!
Kahire, sene 1953
Emrâz ve A‘râz
(h.6+5)
İnsan dört cihetten düşmanla muhât,
Öldürür dururlar ne hakla bizi?
Görünmeyeni var, görüneni var,
Şerlerinden, ya Rab, sen sakla bizi!
Kahire, sene 1953
Haktan Niyazım
(h.6+5)
Allah’ım keremin, lütfun büyüktür!
Diyemem indimde hayat bir yüktür!
Filvaki çok çektim ben genç yaşımda
Bin dert peyda oldu dertsiz başımda!
Bu dertleri az çok kendim aradım,
Yol tehlikeliydi, her seri adım
Beni bir vartaya sürdü, götürdü!
Düşmanım kaviydi, fi‘linde hürdü!
Ben galibin zayıf bir esiriydim!
Sırtıma esaret gömleği giydim,
Nîm üryân sığındım Allah’ım sana
Rahm edecek başka kim vardır bana!
Mihnetler içinde seneler geçti
Başımdan bilirsin sen neler geçti?
İki oğlum zulme kurban gittiler,
Çiğnenen gül gibi solup bittiler!
Bir noktaya matuf çektiğim emek:
Kızlarımı memnun bahtiyar görmek
Kahire, sene 1953
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Kader ve Cilveleri
Fırsat vermez kader bize,
Döktürüyor kan ter bize,
Hak vermesin keder bize,
Rabbin lütfü yeter bize!..

(h.4+4)

Koştum, düştüm belâlara,
Kurtulmaya imkân ara,
Yüreğimde kanlı yara,
Bin figan et, etmez para!
Para düşmez gökten elbet,
Yoksul olan çeker zahmet,
Paradadır sıhhat kuvvet,
İstiyorsan göster gayret!
Himmet, derler, dağlar yıkar,
Çalışırsan canın çıkar,
Mahrumiyet yürek sıkar,
Hayatından insan bıkar!
Bu dünyaya verme gönül,
Nasibine kıl tevekkül,
Ölenlere ağlama, gül!
Ölüm nedir: Devâ-yı kül!
Bin bir derdi baştan savar,
Ne hastalık, ne sağlık var!
Hayat elim bir intizar,
Rahat evi: Ancak mezar!
Kahire, sene 1953
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Kıta (h.7+7)
Kat‘i selâmete doğru
Bu dünyada daimi meserrete imkân yok,
En parlak saadetler felâkete eklidir,
Selâmeti mutlaka sen hayatta arama
Ölüm selametlerin son müeyyed şeklidir
Kahire, sene 1953
Çiçek (h.7+7)
Babam benim çiçeğe gayet meraklı idi,
Çiçek merakında o elbette haklı idi!
Çiçekleri sevmeyen insan yoktur sanırım!
Güle,bülbüle aşık birçok şair tanırım!
Gerçi gülden, bülbülden bahsetmedim şi’rimde,
Onları pek severim, olmasa da zikrimde!
“Kandilli”de babamın küçük bir evi vardı,
Etrafını rengarenk sarmaşıklarla sardı!
O sarmaşık, o çiçek gözüm önünde durur,
İnsan sarmaşık gibi, bir açılır bir kurur!
Kurudum gidiyorum evimi düşünerek;4
Her ne olsa Allah’a tevekkül etmek gerek!
Kahire, sene 1953
İhsan Adlî Serter
Ben ve Onlar
(a.)
Ben fena kalpli, garazkâr bir insan değilim,
Garez ve kîne hedef kıldı beni hep bu dilim!
4

. “Kandilli” deki evimi değil, Mısır’da bî-kes kalacak zevce ve iki kızımın hâl
ve istikballerini düşünerek!
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Sözlerim doğru, dedim, söyledim oldum merdûd!
Dilimi tutmayı bilseydim olurdum mes‘ûd
Halkın efkârına uymazsa sözün, söyleme sus,
Söyletirler seni a’dâ vü ahibbân mahsus!
Şeref ve kadrini kırmak emel ve gâyeleri!
İftirâ, kin ve haset başlıca sermâyeleri!
Doğrunun doğruluğun düşmanı: Zâlim alayı
Doğruyum ben, çekemezler beni bundan dolayı!
Kahire, sene 1953
Bir Kaziyye-i Mantıkiyye

(h.6+5)

Hayat için “Darwin”: “Bir harptir”, diyor;
Peygamber ise, “Harp hıd‘adır”, demiş!
Madem ki hayat harp ve harp hıd‘adır;
Hayat binnetice hıd‘adır müthiş!
Kahire, sene 1953
(a.)
Bir Talak
-Sahibi AğzındanEskiden ben kızılca bir alevdim,
Buz gibi soğuk bir kadın sevdim
Yaşadık, kalmadı alevden eser!
Ne babamdan kalan alevden eser!
Neyimiz varsa hepsini sattık
İkimiz de çamurlara battık,
Hasır üstünde geldi gün, yattık;
Sırtımızdan muhabbeti attık;
Boşadım ben, boşandı o gitti;
Bu şekilde o macera bitti!
15

Onu ben önce hayli sevdimdi,
Anarım eski aşkımı şimdi!
Kahire, sene 1953
Uhuvvet-Müsâvât
Bir zelzele, bir yangın insanları sokağa (h.7+7)
Fırlatınca ağniyâ, fukara hemhâl olur
Bu kardeşlik tehlike müddetine maksurdur,
Korku zâil olunca müsâvât hayâl olur!
Kısa Bir Tasvir (a.)
Aman ya Rab, ne hâl oldum?
Kaviydim bî-mecâl oldum;
Hakikattim hayâl oldum;
Zevâle bir misâl oldum!
Uyuştu cism-i fa‘âlim!
Revâ mı terk ü ihmâlim?
Ezelden hüzne meyyâlim
Beni ağlatma, ey zâlim!
Kahire, sene 1953
Bir Kıta
Sorma
Sorma kıymet bilmeyenlerden beni, (a.)
Kalmadı âlemde yârim, hem demim!
Evvelâ öğren de tebcîl etmeyi
Sonra anlarsın nasıl bir âdemim!
Kahire, sene 1953
16

Kazanç Yolu
(h.7+7)
Hakiki değerleri olsun veya olmasın,
Meth olunmak isterler başa geçmiş olanlar!
Kıymetinden kuyumcu anlar, derler elmasın!
Hep kuyumcu olurlar etrafına dolanlar !..
Sözlerinde hakikat aramak nafiledir,
O medihler, o zemler sâfilden gâfiledir!
Kazanç temin etmenin başka yolu yok gibi,
Sizi desteklemezse bir kuvvetin sahibi!
Kahire, sene 1953
Bir Tasviye
(a.)
Kavî önünde, zaîf ü zelîl eğilmiyorum:
Zararına kâr nedir? Bilmedim ve bilmiyorum!
Geçince şahsıma aid bütün menâfi‘den
Elimde kalmadı bir şey muzırr u nâfi‘den
Kahire, sene 1953
Atatürk ve Turancılar

(h.7+7)

-Bir HayâlAtatürk Garb’a! dedi, Turancılarsa: Şark’a!
İki ucu gösteren bu çok “önem”li farka
Bakacak kimse mi yok? Gaflet etrafı almış,
Anlayışına göre herkes hayâle dalmış!
Yeniliğin düşmanı eski hacı, hocalar,
Meseleyi inceler, her fırsatta kurcalar!
İçlerinden hırkalı, kavuklu biri çıktı,
Garba ait efkârı bir üfürükle yıktı!
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Turanî Türkler dedi, niye garba gidecek?
Asya’dır Altay’dır onu tatmin edecek!
Kahire, sene 1953
Uşağın Feraseti

(h.7+7)

Uşağa dedim git sor, şu herif niye gelmiş?
Dedi: Efendim sordum, sizi görmeye gelmiş
Kahire sene 1953
Türk Gençlerine İthafen
Varis ve Hâris

(h.7+7)

Türk terakkî ediyor, Türk teâlî ediyor!
Tahsilini ikmâle Avrupa’ya gidiyor!
Amerika’ya giden gençler ondan az değil!
Türk’e teâlî meyli atasından müntakil!
“Atatürk” olmasaydı bizler tebah olurduk!
Milli önderimizin ardından koştuk, durduk!
Yorgunluk duymaksızın fersah fersah yol aldık,
Kimse artık diyemez bize yollarda kaldık,
Hastalık devresini Türkler çoktan geçirdi,
Atatürk milletine “âb-ı hayât” içirdi,
Îcâzkâr atamızın fikren vârisleriyiz,
Bıraktığı âsârın cesur hârisleriyiz!
Kahire, sene 1953
“Kore”ye Giden Türk Erleri Lisanından
Demesinler işiniz neydi sizin ta “Kore”de?

(a.)

5

Sahte niyyetle bakan gözleri mevlâ kör ede!
5

. Namık Kemal’in “Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-i şahâdetten” mısraına
telmihen.
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Bu uzun yolculuğun vâcip idi icrâsı
Ona vâbeste idi şanımızın i‘lâsı!
Doğrudan olmasa da Türklüğe ait bu sefer
Kahraman Türk erinin nâmına şâmildi zafer!
Onu dünyaya tanıttı mütekâmil, medenî
Kahramanlıkta cihan yad ediyor Türk erini?
Ona terk ettirecek hangi yiğittir yerini?
Türklüğe karşı bu hürmet çoğalır, eksilmez
Türklerin gizli mezâyâsını herkes bilmez!
“Kore” harbi bunu ifşâyâ büyük fırsattı,
Askeri şanımıza ayrıca şöhret kattı!
Başka bir fâide arz eyleyemezdi “Kore-Çin”
Gittik insanlığa, hürriyete biz hizmet için!
Makam-ı tebcilde İ.A.S. Kahire
Birleşik Sayfalar

(h.7+7)

-Muhterem Türk DemokratlarınaKalplerinizde sevda ne müthiş ateş aldı?
Muhabbet derûnidir men eyleyemez kimse!
Kadîm dostlarımızla sevişmek size kaldı!
Cinayet işlemedim sizden evvel sevdimse!
Vatan düşmanlarına muhabbet töhmetiyle
Binlerce muhalifi menfâlara sürdüler!
Sahte bir vatanperver, bir düşman gayretiyle
Memleketi bir baştan bir başa süpürdüler!
“Hürriyet ve itilâf” fırkası mensupları!
“İttihat” ordusunun ebedî mağlupları!
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“Kozmidi”6 haininin çuvalından çıkanlar !
Düşmanla birleşerek vatanını yıkanlar
“İngiliz Muhipleri” Cemiyeti azası
Defterde kimin varsa ismi yahut imzası!...
Binlerce suçsuz memur azıl ü nefy edildiler:
Düşmanla sevişmenin nef‘î nedir? Bildiler
-Mâ ba’dına bakınızMâ ba’d
Analar yaşlar döktü, genç zevceler saç yoldu,
Bakımsız kalan mazlum yavrular helâk oldu!
İki oğlum: “Hâdi”mle sevgili “İskender”im
- Ne de bahtım karaymış, ne meş’ûmmuş kaderim?Zalimlerin keyfine kurban olup gittiler
Bana vâsi‘ dünyamı dar bir mezar ettiler!
Üfullarıyla oldum ebedî hüzne mahkum;
Ben mazlumum, ailem benden bin kere mazlum!
Kim nereden ve kimden sorsun eski dostları,
Menfalarda, mezarda asılıdır postları!...
İngiliz’e, Yunan’a demem yoldaş oldunuz
Aşık maşuklar gibi “sarmaş dolaş” oldunuz!
Bu hararetli aşkın bize tavizi yok mu?
“İâde-i i‘tibâr” etmek istersek çok mu?!...

6

. “Kozmidi” İstanbul mebusu idi. Yunanistan’a firara mecbur kaldığı esnada
zabt ve müsadere edilen eşyası arasından bir defter çıkarılmış, bu defterde bazı
muhaliflerin isimleri yazılıymış! Gazeteler o zaman bu isimleri “Kozmidi
haininin çuvalından çıkanlar!” ser namesi altında enzâr-ı ibrete (!) vaz
etmişlerdi

20

Arkadaşlar sevişin, kucaklaşın, öpüşün
Mazarratı zahirdir bu cihanda dövüşün!
Mâ ba’dına bakınız
Mâ ba‘d
Bizi mahveylediler, sizler bari yaşayın,
Paçaları sıvayın, kenarındayız çayın!
Size düşen bir iyi idare etmek bunu:
Aşık gariplik değil, bu: Siyaset oyunu!
Kahire, 20 Mayıs 1952
İki Beyit

(h.7)

Bin yazsam faidesiz
Yürünmez kaidesiz!
Tab‘ı, neşri bir külfet
Karşısında yok nimet!
Ezan Okunurken

(h.7)

Bir lokma varsa yiyin,
Allah’a şükürle yiyin!
Bakmayın çoğa, aza
Kalkın gidin namaza!
Müezzin ezan okur,
İmam sakin ve vakur
Cemaatin önünde
Saatinde, gününde
Namaz kılar, kıldırır!
Arada gelir dile
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Cehennem tehdidiyle
Asileri yıldırır!
Vazetmek mühim işi,
Arkasında bin kişi
Onun sevkiyle yürür,
- Dinsiz olmadan çürür,
“Bu en fena şey!” diyor
Ve ilave ediyor
Mâ ba‘dına bakınız
Bizi din kurtaracak,
Hak nezdine varacak
Başka bir yol olamaz!
Namaz kıl, namaz, namaz!...”
Aradığımız Mevlâ
Ne var ki bundan evlâ?!
Allah’a imanı var,
Halikı halka ihtâr
Eylemektir emeli
İşte dinin temeli!
Kahire 1953
Bir Kıta
Beş on kitap neşrettim
Ne kazandım bilemem?
Takdir edilsin yeter
Başka kazanç dilemem!
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(h.7)

Fantezi ve Hikmet
Bir Misafir (h.7)
Kapı hızla çalındı!
Gelen bir genç kadındı!
Üstü başı tâhirdi!
Fakirliği zâhirdi!
Yüzü düzgün ve beyaz,
Kimse etmez itiraz!
Kaşlar, kirpikler siyah
Görene dedirtir âh!
Ateşin yeşil gözler,
Sanırsın fırsat gözler!
Ne uzun ne de kısa
Boyunda yok nâkısa!
Kalçaları az geniş,
Bu da Hüdâî bir iş!
Allah öyle yaratmış,
Sağlam bir temel atmış,
Hüsnüne hüsün katmış
Bu da mı kabahatmiş?!...
Mâ ba’dına bakınız
Bir Misafir
Mâ ba‘d
Buna ben kusur demem,
Çirkinlik atfedemem
Madem sâni‘i Mevlâ,
Her ne yapmışsa: Âlâ!
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Sordum: Kimsin, adın ne?
Dedi: Adım Emine
Mütebessim: Anam derdi Semîne!
Ben müstehziyâne:
-Hacet var mı yemine?!
Kadın alınır:
Erkek: ne istiyorsun benden?
-İstemem bir şey senden!
-O hâlde niye geldin?
Madem ki bî emeldin
Kadın kendini toplayarak:
-Sormaya geldim sana
Bir hizmet yok mu bana?
Mâ ba’dına bakınız
Bir Misafir
Mâ ba‘d
Kadın heyecanla sözüne devam eder:
-Kapı, bacadan aştım,
Evden eve dolaştım!
Gördüğüm bin hakaret,
Bırakmıyor cesaret
Erkek eğlence arar,
Kadın kıskanç ve gaddar
Beni âşüfte sanır
Kocasından kıskanır!
Ne işim var, ne aşım
Dertlere girdi başım!
Sokaklara düştüm ben
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Koşuyorlar peşimden!
Hâmisizlik yaman dert!
Nerdesin ey civanmert?!
Affetsene hâlimi
Sukut ihtimalimi
Arza cüret ettimse
Seni asil bir kimse
Mâ ba‘dına bakınız
Bir Misafir
Mâ ba‘d
Saydım, geldim kapına
Hayret etme sen buna!
Düşene halk acımaz! –AğlarHane sahibi müteessir:
-Hem dilbersin hem dilbaz!
Sevdim seni Emine
Gökten inmiş zemine
Definesin define
Açık sana bu sîne!
Yok sevgilim, yok karım
Ortada bir ben varım!
Müstakilim, muhtârım
Babamdan itibarım!
Emelim seni almak
Faydasız yarım kalmak!
Hayat bazen bâr olur,
Yüklenmemek kâr olur
25

Bazen talih yar olur,
Yok dediğin var olur!
Küçük Firavun

(h.7+7)

“Ben istersem evini yıkarım!” demiş herif,
Bu küstahça tehdidi gerçi değil mu‘terif
Bir hayli yıl mukaddem sarayda mevki almış,
Kimse demez, diyemez fesattan hâlî kalmış!
Ona nerden, ne zaman gelmiş yıkmak hevesi
Kendi gibi mamur mu farz ediyor herkesi?!
Yıkılacak evim yok, hatta küçük bir arsam
Hiç gücenmem tecavüz hikmetini anlarsam!
On beş yıla karîbdir şahsına hürmet ettim
Onu memnun etmeye daima gayret ettim!
Bundan fazla o benden ne beklerdi bilemem
Hâlâ da kendi için bir musibet dilemem
Dünya mesâibi[ne] göğüs vermiş biriyim,
Her zaman mağdur oldum, fakat suçtan beriyim
Kahire 1953
Allah’ım

(h.6+5)

Bütün kuvvetimle sığındım sana
Allah’ım cesaret ihsan et bana!
Istırap içinde ömrüm tükendi,
Ben dert istemedim, o geldi kendi!
Diploma ve İktidar
Bir Beyt-i Mürtecel
Diploma hüsn-i şehâdet sayılır sâhibine
Sahibi eylemiyorsa onu fi‘len tekzîb!
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(a.)

Bir Kıta
İsbât-ı iktidâr için elzem mi diploma,

(a.)

Meşhûda mı, şehâdete mi i‘tibârınız?!
Var diplomam demek ne demek? Muktedirseniz
Fi‘len tezâhür etmelidir iktidârınız!
İlim ve Cehil

(h.6+5)

Diplomasız âlim = damgasız altın!
Ayarını ancak kuyumcu anlar!
Elinde mühürlü diplomasıyla
Kalp akçeye benzer cahil olanlar!
Bir Beyit
(h.7+7)
Cemaatler içinde fena adamlar çoktur,
İçlerinde diyemem kâmil insanlar yoktur!
Yavrumun Nasihati
(h.7+7)
İhsan Adli Bey amca pîrlere mi karıştın?
Diyemem sana en son kör talihle barıştın!
Kuvvetimi kaybettim diye düşüp bayılma,
Çok güçlükler geçirdin, yılmadın yine yılma:
Gezecek hâlin yoksa, köşene geç şiir yaz!
Perhiz tutmak lâzımsa: “Ful”7 çorbası, tuzu az!
Kemerini iyi sık, ikide bir gevşetme
Allah kerim, Bey amca, yok diye telâş etme8

7

. [Pişimiş bakla ve yağ ile hazırlanan bir yemek çeşidi. Daha çok Mısır ve
Suriye’de yaygındır (nn)].
8
. “Bir misafir” başlıklı şiirimin sonunda demiştim: Bazen talih yar olur, yok
dediğin var olur! Bakınız sayfa 30 [(Orijinal metin) nn].
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Âkilâne değil mi yavrumun nasihati?
Çocuktan öğren derler gizlenen hakikati!
Kahire 1953
Azim ve Tevekkül

(h.7+7)

Her işte azim gerek elverir ya elvermez!
Kaderde cilve çoktur. Buna pek akıl ermez!
Endişeler âtiye ya hâle dâir olur
Hiç umulmayan anda başarı zahir olur!
Muvaffak olamamak mutlak bir kusur değil,
Nasîbine razı ol, yaşa, öl mütevekkil!
Tevekkül tembelliği istilzâm eder deme,
Yediği ekmek haram çalışmayan adama!
Müstefid olmak için müfid olmalı insan
Bir kurttan farkın nedir, çalışmaz kazanmazsan,
Gayret, maharet ister, lâfla bir iş yapılmaz
Hakikati kavrayan hayâlâta kapılmaz!
Kahire, sene 1953
Bir Beyit
(h.6+5)
Güveneceğin şey: Ahlak ve ilim
Benim bildiğim bu, kâhin değilim!
Zahire Aldanma
Sen bakmadın tadına
Helva dedin adına!
Söyleyeyim de çekil:
Gördüğün helva değil,
Zehirli bir bulamaç,
Fareler için ilaç,
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(h.7)

Saldırır her yana aç!
Ne fena şey ihtiyaç!
Şüpheli gördün mü kaç!
Zahire emniyet yok!
Kapılan olsa da çok!
Renge, şekle aldanma,
Her tatlı söze kanma,
Her zifti helva sanma,
Beyhude nara yanma!
Acı da olsa hayat
Çalışmakta var necât!...
Kahire, sene 1953
Karı koca arasında
Son Moda Konuşmalar

(h.7)

Erkek: - Seni sevmedim candan
Kıskançlığım yalandan
Aldığın neyse söyle
Seni benden çalandan.
Kadın: - Ya sen nesin efendi?
Güzelliğin nerede?
Bir kılçıklı balıksın
Bu çamurlu derede.
Hiddetle: - Kaptındı koşa koşa
Öptündü coşa coşa
Şimdi beğenmiyorsun
Gitmezsem hoşa..... boşa! .. 9
9

. Gazete havadisleri ilhamından.
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Can Pazarında
(h.7+7)
Ellerim tutmaz oldu Sakaron’a benzedim10
Ben bu son intihabda ölüme mi namzedim?
Bektaşi tekkesinde hazır mı bilmem yerim
“Baba” bana vadetti, gidip görmek isterim
Dünya azap dünyası, gençliğimde çok çektim
Genç ve dinç kalsa idim, daha da çekecektim
İntihar etmek için Allah’tan havf ederim
Bu günden tezi yoktur, hak emretsin giderim
Kahire, sene 1953
İntihar Haksızdır

(h.7+7)

Hiç kimse bu dünyaya istek ile gelmemiş,
İstek ile gitmeye kimsenin hakkı yoktur
Yaşamaya nispetle ölmek kolay olsa da
Hayatta her güçlüğe katlanan insan çoktur
Kahire, sene 1953
Adalet İntibaatından

(h.7+7)

İhtilal ordusunun mahkemesi, dehşeti
Öz ilde, yaban ilde celp ediyor hayreti!
Doğru söze ant içen “Tanık”lara mı kaldı,
Kirli çamaşırları ipe sermek gayreti?
Hânedân azasının bugün ödedikleri
Dedelerine ait zünûbun kefareti!
Sizler adî caniler! Şahsen ödüyorsunuz
İrtikâb ettiğiniz her nevi habâseti!
Ne yangınlar çıkmadı, ne masumlar ölmedi
10

. Paul Scarron (1610-1660) meşhur, meflûc Fransız şairidir.
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Namuskâr insanların münselibdi rahatı!
Sizden hesap soruyor şimdi millet, hükümet!
Bundadır hiç şüphesiz inkılabın kıymeti!
Kimseye acımayan acınmaya değer mi?
Kaldıran ilk sizsiniz rahmeti adaleti
“Yapılan haksızlıktır!” demek gaddara düşmez,
Neticesine bağlı her işin mâhiyeti!
Mâ ba’dı alt sayfada
Mâ ba‘d
“Parleman” mevcut iken caniler korkmuyordu!
Mücrimleri titretti ordunun mehâbeti
Hayr ile tefe‘‘ül et, söze vehme kapılma;
Muvakkat tedbirlerin hayırdır akıbeti
Kahire, sene 1953
Bir Kıta
(h.7+7)
Hakimiyeti hâiz, mütekâmil bir millet
Memlekette yapılan fenalıktan mesuldür!
Onu asla alçaltmaz, yükseltir mesuliyet;
O, ya müstakil hâkim ya “gayr-i mes’ûl kul”dur!
Kuvvet Kuvvettir
Hakkı temin eyleyen kuvvet her dem kuvvettir,
Haksızlık icrasında yine o kullanılır!
Adalet tasavvurdan, hayâlden ibarettir
Onu hakikat sanan hiç şüphesiz yanılır
Kahire, sene 1953
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Engerek
Bana, bulun deme sen iltifatta

(h.6+5)

Nezaket olsa da cari hayatta
İnceledin yeter, biraz da incel
Delilini ara ithamdan evvel!
Yalanla edilmez şeref iktisap
Doğrudur denemez yaptığın hesap
Zayıftır,çürüktür attığın temel
Pak değil yakama uzattığın el!
Elinden dilinden sakınmak gerek
Sen de insan mısın korkunç engerek?!
Bir Beyit11

(h.7+7)

Kör zannıyla açılma karşısında kimsenin
Senden daha açıkgöz, görmez sandığın senin!
Yeni Dile Dair
Tenkitlerimi eğlenceli bir tarzda arz edişim asla muhalefet
fikrinden doğmamıştır. Lisanımı severim. Onun salâh kabul
etmez bir şekle sokulmasına razı değilim. Fikirlerimden muvafık
gördüklerinizi alınız, lüzumsuz gördüklerinizi atınız aziz
vatandaşlar. Türkçe’de benim de sizin kadar hakkım olduğunu
elbette tasdik edersiniz.
Trampa
Nazırlar bakan oldu, reise başkan dendi,
Bunu sayın başkandan başka herkes beğendi!
Ben âlî bir reisim bana kim başkan diyor,
Söyleyen biri varsa büyük hata ediyor!
11

. Ziya Paşa’nın “En ummadığın keşfeder esrâr-ı derûnun
Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?”
beytine hece vezniyle bir nazire.
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İçli dışlı bakanlar, bayındırlık, eğitim!
Bakan olmuşsan yeter ne isterdin yiğidim!
Zabitler oldu “subay” erkân-ı harpler “kurmay!”
Beğendiniz mi dedim, dediler bana: Hay hay !
Maznûna denmiş “sanık”, şahitler birer “tanık”
Bayılırım, bayıldım bu nağmeler çok yanık!
Mektepler olmuş “okul” muallimler “öğretmen!”
Hepsi de üstâd-ı kül, öğrettin mi! Öğretmen!
Dün birine rastladım, sordum, isminiz nedir?
Dedi:Adım Kayahan! Dedim bu, şahanedir!
İşini sordum, dedi! Aslım “muallim!” benim
“Politeknik okul”da şimdi “baş öğretmen”im!
Bildiğimiz sözleri, gayr-i ma’rûf sözlerle
Tebdilde fayda nedir? .. İşin yoksa ezberle!
Umumî “genel” olmuş, hususî ise: “özel”!
Ne söyleyim bilemem, bunların hepsi güzel!
Çoğunu ben radyodan tesadüfen öğrendim
Var olsun himmetleri, çok memnunum efendim!
Fakat bu herzelerin ardı kesilmelidir
Bunda ısrar edenler, ya ahmak ya delidir!
Ekseriyet mevcutken “çoğunluk!” sözü nedir?
Bu “düzüş” bozmak için bir müthiş bahanedir!
“Çoğunluk” ve “azınlık” birer ıstılah mıdır?
Bu tebdiller, taglitler lisanı ıslah mıdır?
Lisan dilden farklıdır, dil yenir lisan yenmez!
Sığır dili dense de sığır lisanı denmez!
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“Doğu-Batı” neyse ne! “Kuzey-Güney” ne demek?
Bütün bu herzeleri kerhen almak mı gerek?!
Siz gençler, her saçmayı derhâl kabul etmeyin.
Türkçe söz bulmak için Türkistan’a gitmeyin!
Türkistan bize gelsin, sermayemiz ondan çok!
Başa baş değişecek zırva sözlerimiz yok!
Ey gafil! Sen altını çelik kasada ara.
Dilenci çanağından alacağın kaç para?!
Bir altın bir altındır, bir sıklet tahmil etmez
Yüz ağır bakır kuruş fazlalık teşkil etmez!
Kalabalık “kabalık” başka tavsif bulamam!
Hezeyan toplamakla “lügat” olur mu tamam?..
Şekilden çok manada gösterin varsa bir fark
Kelime bolluğuna ettiniz milleti gark!
İlahî ufuklara açılsın gözleriniz,
Bir incir çekirdeği doldurmaz sözleriniz!
Türkistan menşeinden kaç kelime aldınız?
Yanlış yola gitmekle bataklara daldınız!
Kamusu ikmal için söyleyemem ne ister!
Bu topal yürüyüşle en az bin sene ister!
Munis bir kelimeye Türkçe değildir diye
Haksız hücuma kalkmak ne yanlış bir ta‘biye!
Lüzumsuz isim, terkip varsa ara, bul, kaldır
Bakım “nokta-i nazar” terkibinden efdaldır!
Yeni sözler içinde hoş bulduğum az değil!
Bunları arif isen hoşça kullanmayı bil!
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“Sömürgeci” ne demek, bundan kaba söz mü var?
Bu kabîl herzeler mi encümenden müntazar?!
“Mümessil” dururken niye “temsilci” densin?
Mirim söyle, sen de mi o çılgın zümredensin?!
Bir “ci” ilavesiyle “temsil” Türkçe mi oldu
“ci” gibi kırıntılar hamdolsun bizde boldu!
Artık zâlim demeyin, ona deyin “zulümcü”
Bir hizaya gelsinler tulumbacı, tulumcu!
Arapça vâhimesi beyhude bizi sıkar;
Ağzımıza düştü mü Arapçalıktan çıkar!
Türkün telaffuzundan Arap bir şey anlamaz,
O hâlde nafiledir iktibasa itiraz!
Zâbit, zâit ikisi bizde hemen bir gibi!
Bu telaffuz farkına güler lügat sahibi!
Yüzde doksan Arabî, Fârisiyken dilimiz,
Bozgunluğa çıktılar akıllımız delimiz!
Açıkgöz kör dövüşü!.. Bakış var görüş yoktur!
Gafil az değilse de tegafül eden çoktur
Fransız, Latince’den Yunanca’dan söz almış,
Arapça’ya husumet bize kimlerden kalmış?!
Medenî lisanlarda mevcut kelimelere
Karşılık arayalım, koşmayalım boş yere!
Edebî lisanımız bir altın, bir gümüştü
Beş on yıldır Türkçe’miz seviyesinden düştü!
Cenap, Nazîf emsâli kalksın bu hâli görsün!
Kurultay baş ağası bilirim sen ömürsün!
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Şüphe etmem bu işte hüsnüniyetin vardır
Fakat asla diyemem yapmak kudretin vardır!
Arapça bir sıklettir diyordunuz insana!
Ecnebî kelimeler girdi bol bol lisana!
Ben bunu lüzumunda tecvîz etmez değilim
İnhisâr kabul etmez bilirim fen ve ilim!
Şu kadar ki bunları takdir ve tespit eden
Resmi bir “lügat” olsun elinde müstenidin!
Bu keyfi “trampa”dan ancak eğlence çıkar!
İnsanoğlu tuhaftır, eğlenceden de bıkar!12
Boğuldun, soldun, öldün acırım sana lisan
Nasıl teessüf etmez bu tahribata insan?!
İnsan hayvan-ı nâtık, nutku ile mümtazdır
Bize Turancıların bu yaptıkları azdır!
Birer Azrail gibi içimize daldılar!
Canımızı almazdan, dilimizi aldılar!
Yokluğa varlık verin, varları yok etmeyin!
Bunda benlik “şoven”lik, menfaat gözetmeyin!
Yeniliğe herkesten daha çok taraftarım
“Konservatör” olmakta sanmayın vardır kârım!
Hiç kıymeti olmayan yeniye rağbet etmem?
Kıymetli bir eskiyi mahıv da gayret etmem!
Kaldırmak,atmak günah “vasf-ı terkîbi”leri
Dilin eti yenince kalır haşin bir deri!
Hodpesend, kadirşinas vesileci bî haber
Bu veciz terkipleri hangi âkil reddeder!
12

. “Makule rücû” unvanlı şiirini okuyunuz.
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Edebe, şi‘re dair behresi olmayanlar
Her söze her teşvike kör körüne uyanlar
İrticâ’ amilleri çıkmazlara gidenler!
Yapılan tahripleri teceddüt zannedenler
Bunların envâını saymaya imkân yoktur
Münafık ihtiyarlar,cahil gençler pek çoktur!
Düne kadar “et”e (güşt), pirince: “urz” derlerdi!
Her iki devrin de var ayrı gayrı bin derdi!
Lisan böyle düzelmez, trampaya lüzum yok,
Mefhum itibarıyla alınacak şey pek çok!
Sözler ayırt edilmek, lüzumsuzlar atılmak,
Dile muhtaç olduğu “elemanlar” katılmak!
Bir lafza manasıdır en çok kıymet verecek!
Manasız müterâdif elfâzdan elini çek!
Bir kelime alınız, bizde mevcut değilse
Fazlaları çürük her kimden müntakil ise!
Yabancı lügatlere ayrı bir fasıl açın
Dilimize uydurun “kakafoni”den kaçın!
İşi ciddi tutmalı, ne hacet nümâyişe
İyi lisan bilmeyen atılmasın bu işe!
Herkes koşup gidiyor, nereye bilmiyorum
Zaman belimi büktü, lâkin eğilmiyorum!
Düşündüğüm, bildiğim işte bundan ibaret
Lisanın ıslahına gençler etsinler gayret!
Bu “metot”suz yürüyüş nezih ruhumu sıktı
Cahillerin ağzında “dil” yuvasından çıktı!
Ne kırâatta vuzûh, ne imlâda ıttırâd!
Yaman bir “resmi geçit” ne alkış ne intikâd!..
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Hakka istinat ile işi başarmalıyız
Ciddi, cerî, ümitvâr salâha varmalıyız!
Nâ ehiller elinde bırakmak büyük günah?
Aklı insafı olan varını etmez tebâh!
Lisan beş on saçmaya münhasır kalmış gibi
Bu tehditler şimdiden aratıyor gâibi!
İfrat, tefrit zarardır, yıkmak yapmak mı demek
İnsan harekatında müfrit olmamak gerek!
Bunu bizden çok evvel Fransızlar yaptılar
Akıl ilâhesine mecnunâne taptılar!
Kullandıkları sözler, tabirler unutuldu
Lisan, siyaset her şey cereyanını buldu
Belirtin, inceleyin, açıklayın.. Hepsi boş!
Lafzın kutsiyeti ne? Kulağa gelmezse hoş!
“Çokluk” müstamel iken “çoğunluk” elbet abes!
Bundan soğuk ne olur, pes yavrum pes oğlum pes!
“Bağsız” yetmemiş gibi bir de “bağımsız” çıktı!
Bunu ihtirâ eden bilsem hangi kaçıktı!
Bazı taşkın kimseler radyoları tuttular
Buz gibi nağmelerle milleti uyuttular!
Bu keşmekeş herhâlde bir nizama girmeli
Halkı tenvir etmekse hükümetin emeli!
Bundan mesul olanlar hiç aldırış “etmiyor”
Cereyanı kesmeye güçleri mi yetmiyor ?!13
Yürüsün, koşsun, düşsün demem: Çukura gider!
13

. “Makule rücû” unvanlı şiirimi münasebeti itibarı ile buraya naklettim. Alt
sayfada okuyunuz.
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Çocuk çarpık seyrini umarım tanzim eder
Kıta
Filan Bey bakan olmuş, kalkın gidin tebrike
Kıskançlık fena şeydir bundan tevakki edin
Talih onu yükseltmiş siz alçalmayın yeter
En yüksek derecesi haysiyettir mesnedin!
Lisana Dair
Makule rücu14

(h.7+7)

Mal bulmuş Mağribi’ye döndü gençler yaşlılar!
Söze çok karışmıyor gerçi belli başlılar!
Makule rücu için yapılan nedir? Bilmem!
Dik kafalı herifim, kolaycacık eğilmem!
Cumhuriyet başkanı oldu: Reîs-i cumhûr!
Gafiller gayri memnun, âkıllar mahzûz, mesrûr!
Dışişleri bakanı: hariciye vekili!
Bu makule rücuun en bariz bir delili!
Genel Kurmay Başkanı: Erkân-ı harp reisi
Olur mu? Siz söyleyin sözün bundan selisi?!
Eğitim Bakanlığı, o da vekâlet olmuş!
Türk lügati Arapça kelimelerle dolmuş
Gitmeye hacet neydi o kadar çok derine;
“Maarif nezareti” gelir eski yerine!
İfrat ile tefritin verdiği zarar birdir,
Nispetsiz savaşlardan zafer gayet nadirdir!
Eğitim “ey itim!” bu da söz mü? Sorarım senden söyle;
Tashih ve ıslah olmaz, katiyen olmaz öyle!
14

. Münasebeti itibarı ile bu şiir başa alınmıştır.
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Asla “önem” vermeye zannetmem hacet olsun;
Yeter ki fikri, hissi beyana alet olsun,
Aldığınız sözlerde biraz letâfet olsun;
Bir sözün kabulünde lüzum ve hikmet olsun!
En çirkin iltibasa meydan vermek ne gaflet?
Nerede görülmüştür bundan büyük belâhet!
Ben nedir, anlamadım “uzman” demekten meram?
Yeter, azizler yeter; fazlası bunun haram!
Nereden, niçin çıktı bu acîb, galîz kelâm
“Habîr” diyemezseniz “eksper” deyin vesselâm!
İstediğim şey benim îcazdır, fesahattir
Herkesin aradığı manadır, sarahattir!
Maddiyat, maneviyat15 beyninde fark büyüktür
“Deve=cemel” bin boş laf, lisan için bir yüktür
Dili ağrlaştırır, ne zengin ne rengin eder!
Bir kelime bulun ki olsun makbul, muteber!
Lâfzen “lâfazan”, sühanperdâz ikisi bir sayılamaz
Bu gibi terkiplere gerçi herkes bayılmaz!
Her birini yerinde kullanmayı bilmezsen,
Bildiklerin elverir fazlasına gitme, sen!
Gençliği “dekoraje”16 etmekte mana yoktur,
Sahipsiz lisanıma muhabbetim pek çoktur!
Dünkü edep dilimiz müseccaydı mevzundu!
Vüs‘atin Arabi’ye Farisi’ye medyûndu!

15

. Concret abstrait [somut-soyut (neşrdenin notu)].
. “De Courage”’i beğenmedinizse o mısraın yerine: Gençliğin cüretini
kırmakta mana yoktur! diyebilirsiniz.
16
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Onu “Baltacı Paşa” anarşiye sevk etti,
Dili baltalamayı kendine bir zevk etti!
Lisanımız, imlâmız, şivemiz muhtel oldu
Mevcudu yıkmak, bozmak “genel” bir emel oldu!
Bana inanmazsanız radyo başına gidin?
Her çeşit hezeyanı “hoparlör”den işitin!
Kahire, 24 Aralık, sene 1954
İ.A.S
İnşa ve Edep
(h.7+7)
Yazıda sadeliği sevenlerin nazar-ı dikkatine bir hikâyeye atfen
Eski Bağdat valisi, yeni mektupçusuna
Mabeyne bir arîza yazmasını emretmiş,
Mektupçu “bir, iki, üç” yazmışsa da paşası
Her birini reddile zavallıya cevretmiş!
Genç kâtip şaşkın, mey’ûs bu reddin hikmetini
Sormaya cür’et etmiş, Vali demiş: Bak yavrum
Edep, anlaşılmayan çetin, parlak sözlerdir,
Senin yazdıklarını ben bile anlıyorum ! ....
Kahvenin Hakkı

(h.7+7)

Sade mi şekerli mi? sordum, dedi: hacet yok;
Nereye gitsem kahve! Getirirler ne de çok!
Kalbe karaciğere zararı vardır derler;
Bu zararlı menkû‘u niye teklif ederler?
A’sâbı tenbîh eder biraz da zihni açar,
Zehr olsun, şifa olsun içiyoruz çâr nâ-çâr!
Haydi bir kahve daha! dedimse de karıma
Artık yatalım dedi, saat geldi yarıma!
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Bir kahvenin sayılır hakkı demişler kırk yıl
Fena “prensip” değil, bu hakka riayet kıl!
Kahire, sene 1953
-Bir Hatıra: İkinci Umumî Harp’ten evveldi. Bazen şiirimi
kahvede yazardım. O zaman hatırıma gelen bu kıtayı aruz
vezniyle yazmıştım;
“Uzak olsun diye humlar, meyler17
Ararım kendime yâbis bir sû!
Şöyle bir nargile,bir kahve ve su
Bana eş’ârımı ilham eyler”
Eşimle Hasbihâlim

(h.7+7)

Elinde çanta eşim pazara gidiyordu!
“Bu ağır iş uşaksız görülürmüş!” diyordu!
Serzeniş etme, dedim, bundan külfetlisi var,
Kendi işini görmek ağırsa değildir ar!
Yağımızla kavrulur, minnetsizce yaşarız,
Allah imkân verirse bugünü de aşarız!
Dün milyonerken bugün sefil olanlara bak
Kaderin cilvesi bu, diyemezsin: Hak, nâhak!
Her büyük hercümerçte isabet aranılmaz,
Dünyada bundan fazla adalet aranılmaz!
Kahire, sene 1953
Hizmetçi Kıtlığında
Uşağınız kaçtı mı? Sormuşlar bir âlime?
Hizmetçisiz yaşamak demiş uygun hâlime!
17

. Şair-i kadîmimizin:
Humlar şikeste, câm tehî, yok vücûd-ı mey
Kıldın esîr-i kahve bizi hey zamane hey
beytine telmihtir!
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Kendi işimi kendim görürüm ben pekâlâ;
Sıhhat, kuvvet bahşetsin yeter ki Hak teâlâ!
Kahire, sene 1953
Ben ve Eşim

(h.6+5)

Son günlerimizi yaşarken
Eşim var, işim yok!.. Övünme, dövün!
Sadık iş ortağım eşimden bugün
İşittiğim sitem arıma gitti,
Kocadım, diyemem vazifem bitti!
Parasız ihtiyar canlı ölüdür,
Bırakacağı şey ancak dölüdür!
İftihara değer iki kızım var,
Teslime şu dem başlıca medâr!
Hak ömürler versin evlatlarıma
Haklıdır, diyemem bir şey karıma?
Ben yazdım; o benim nârıma yandı!
Bana yardımları şükre şâyandı!
Hâlim şükranımı edaya mâni
Yük oldum, değilim evime nâfi’!
Kahire, sene1953
Hakla Kul Arasında
Ya Nasip18
(h.7+7)
İşit Allah’ım deme, o her şeyi işitir?
İşitmek, görmek, bilmek onun başlı işidir?
18

. Mısır’da “piyango”ya “yâ nasîb!” derler, filhakika hayat “ya nasip”ten
ibarettir!
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O işittiği hâlde sen işitmez sanırsın?
Bu yapma sağırlığa belki de inanırsın!
Gördüğü haksızlığa neden göz yumar?.. Sorma
Bu sırrı anlamazsın, beyhude kafa yorma!
Bu yüzden Mevlâsına isyan edenler çoktur,
Kaviden zorla bir şey almaya imkân yoktur!
Allah şâkire verir, böyle yazıyor kitap?
Vermediği bir şey var: Yaptığı işten hesap!
Va’di mutlak değildir bin isteyene vermez?
Rabbin hikmetlerine kimsenin aklı ermez!
Hazineleri vâsi’, versin vermesin iste?
Bir gün olur da verir, rızasına vâbeste!
Sâbir ol, tevekkül et, tereddüdün çok garip
Haktan ümit kesilmez, buna derler: Ya nasip!
Kahire, sene 1953
Şathiyyât
(h.7+7)
* Vermek isterdim dedi, çok önemli bir demeç:
Dinleyecek yok dedim bu sevdadan sen vazgeç!
* Belli olsun, olmasın, o hiç durmaz belirtir
Yapışları, sözleri akıllıyı delirtir!
* Kalın, ince her şeyi inceler ve açıklar
Hiç yetkisi olmayan zıpçıktılar, kaçıklar
* Yok lisanda, ilimde bir behresi ilgisi
Bir kaç lâftan ibaret yeni dilde bilgisi!
* Bir beyanat diyecek kadar cahil kimsenin
Hatiplik ettiğinden haberin var mı senin?!
* Sordum ona bu zat kim, dedi: Bir sahte hekim
Diplomasız diyorlar sizin gibi nitekim!
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* Kapılar açıktılar; “alan”lara çıktılar!
Bu çıkanlar kim sordum, dediler: Zıpçıktılar!
* Bir şeyler söylüyordu; sordum: sen ne diyorsun?
Vazifen değil dedi; dedim halt ediyorsun!
(h.7+7)
Hiç Bir Münasebeti Yokken Cengizlere Nispet İddia Eden Saf
Dillere:
Ana dilim Türkçe’dir, Çeçen Türkçe’si değil!
Dünyada “çöp”üm mü var “Oğuzhan”dan müntakil?
Moğolluğa özenen gençlerimiz pek çoktur?
Benim Moğolluk ile alışverişim yoktur!
Aslını unutarak Oğuzlara yanaşma
Geri git demiyorum, fakat hududu aşma!19
Kahire, sene 193
Zavallı

(h.7+7)

Bitmiş tâbi, takatı, yok dünyada rahatı!
Bin derdi mânii var, en başta hamâkatı!
İçki ve Akıl

(h.7+7)

İçki kullanmaz mısın? Sordun merakla bana
Kullanmam: Sebebini söylerim şimdi sana!
Maruf bir şairimiz hoş görüp iptilâyı
“Ayş ü nûş ile demiş, anma gam-ı ferdâyı
19

. Oğuzlara nispet iddia edebilecek bir “Hânedân-ı Osmânî” vardı. Son
zamanlarda onların da bu kabil iddiaları mesmû olamazken, bugünkü Türklüğe
sadece lisan ile bağlı bilfarz “Rumeli”li bir Türkün Cengizle akrabalığı çok
gülünçtür!
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O kendi hesabına söylemiş böyle bir söz,
Meyhaneye ayık gir, sarhoşlara at bir göz!
Her biri bir serseri, cismi hanesi harap
Hoşuna gidiyorsa sen de onlar gibi yap!
Alkol istimal eden dahiler olsa bile
İçkinin alâkası olamaz deha ile!
İçki insandan aklı alıp götüren bir şey,
Dün gece zevcesini boşamış akşamcı bey!
Üstüne silah çekmiş, onu öldürecekmiş
Kadıncağız bu sarhoş kocadan neler çekmiş?!
İnsan ayık kafayla bir iş beceremezse
Aklını içki almış sarhoş çılgın bir kimse
Dünyada ne iş görür kayda, senaya değer?!
İnsan muzır hayvandır aklı olmazsa eğer!
Kahire, sene 1953
“Özel” Hikmetler
Ferde düşen itaat, bundadır ancak rahat!

(h.7+7)

Asî tedmîr olunur, gelir bir gün bir saat!
Hakkımdır demek zait, inatçılık hamâkat!
Sen mükâfat beklersin, âmir ister sadakat!
Versin, vermesin şükret, bu sayılmaz kabahat!
Sabırlı ol, kani ol, zenginliktir kanaat!
Faydalanmak müşkülse en kolay şey: Feragat!
Uzun söze ne hacet, zararlıdır sarahât?
Hissiyata kapılma, para etmez belâgat!
Şairliğe özenme, sana benden nasihat!
Kahire, sene 1953
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Bir Öğüt (h.7+7)
Doğru, sert söyleyeni dokuz köyden kovarlar!
Yalancıyı, müfsidi ipe çeker boğarlar!
Pederâne bir öğüt istiyorsan, ey oğul:
Sükûtu iltizam et ne kovul ne de boğul!
Kahire, sene 1953
İ.A. Serter
Geçmişi Tahattür
(h.7+7)
İnsan bazen geçmişi teessürle hatırlar,
Ahlâk kolay değişmez, ister uzun asırlar!
İnsanlıkla ilgisi bulunmayan zalimler
Nasıl tarif edeyim, daha bilmem ki kimler?
Karşılarında beni görünce kudururlar
Hayvanca, canavarca tekmeleyip durdular!
Çukura düşürdüler, gerçi ben boğulmadım
Hiç bir zaman bir yerde rahat huzur bulmadım!
Yetmişini aşınca hâlsiz düşermiş insan!
Bütün kahrıyla ey genç sen hayatı anlasan!
Ben gençlikten anlarım, sen ihtiyarlıktan?... Asla!
Zamanla öğrenirsin ömür versin de Mevlâ!
Ya sen miskin ihtiyar, çektiğin yetmiyor mu?
Hayata bağlanmışsın, ölmek o kadar zor mu?
Yoksa paran ekmeğin candan bakacak kimsen
Süratle yerine git, zahmet mihnet çekme sen!
Niye tereddüt ettin, ne düşündün, a bunak?
Kimden ne bekliyorsun, git de rahatına bak!
Kahire, sene 1953
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Hisler Fikirler
(h.7+7)
* Dünya eski dünyadır, sen bakma bırak yansın
Sen küçüklük etme de, isteyen küçük sansın!
* Ben bilirim büyüksün, asilsin, vâlâ-şansın
Âsârını ikmal et, ahlâfın seni ansın!
Zaman büyüklüğüne şahit olsun, inansın
Düşmanların sözüne canı isteyen kansın!
Sözünün Eri -Kıta* Ben her zaman sözünde durmuş insanım derdi,
Bu onun çün tahakkuk etmeyen bir emeldi!
Sözünde durduğunun büyük delili şu ki:
Saat yedide dedi; dokuz buçukta geldi
Dostluk Mübadeledir –Kıta* Bazen dostluk manevî mübadele demektir
Mübâdiller beyninde kifayete bağlıdır
Bir alim bir alimle dost olur sohbet eder,
Bir hamalla görüşmek bir hacete bağlıdır!
Kahire, sene 1953
Hisler ve fikirler -Mâ ba‘dBir gün gelir intikam alırım senden deme.
Kimse aşk olsun demez intikamcı adama!
Bir meslekte tutunmak feyiz bulmak bir hüner,
Bin şekle, renge girdim, aslı tağyîr etmedim!
İşlediğim bir kusur varsa bundan ibaret
Günün îcâbâtını iyi takdir etmedim!
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(h.7+7)

Âlemi dolandırmak mümkün iken çalıştım,
Dik, doğru yürümeye küçük yaştan alıştım,
Demediler demezler gerçi bunda aybettim,
Dolandıran kazandı, ben her yerde kaybettim!
Kahire, sene 1953
Hiddet ve Tesiri
Hiddetin, infialin savaşta kıymeti yok
Fikretin, itidalin şevki az, kuvveti çok!
Başı düşmüş baltanın sapına, çöpünedir.
Keskin sirkenin, derler, zararı küpünedir!
Hisler ve fikirler -Mâ ba‘d)-(h.7+7)
Niye geldin ardımdan?
Müstağniyim yardımdan!
Nimet vadetme bana,
İtimadım yok sana!
Hak sıhhat etsin ihsan
Başka ne ister insan?
Beni düşünecek kim? Herkes keyf ve zevkinde
Ben de düşünmüyorum, ne var ölüm fevkinde?!
Tedbir ve Takdir
Başarmak ümidiyle insan tedbirler alır
Tedbirden çok takdire tesadüfe tâbidir!
Görülmeyen noksanlar başarıya mânidir?
Tedbirde kemâl olsa takdir manasız kalır!
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El öpmekle dudak, derler, aşınmaz
Esaret en ağır yüktür, taşınmaz!

(a.)

Riya insan için elbette ârdır
Köpekle âdemın bir farkı vardır
Kahire, sene 1953
Sene Sonu
1953 Yılbaşı
İhsan Adlî yaşıyor
Tepelerden aşıyor!
Seller gibi taşıyor!
Boşa mı uğraşıyor?!
Yazdığı beş on şiir,
Bu da bir nevi sinir!
Bir ibadet, bir zikir,
Bunda âmil his, fikir!
İşten âlâ ne vardır?
Boş oturmak zarardır!
Tembellik büyük ardır
Tedricî intihardır!
Her işte var bin külfet,
Nimetle yoktur nispet!
Anlayan biçer kıymet
Yaşa ey âli-himmet!
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(h.7)

Hisler ve Fikirler
(h.7+7)
Allah’la kul beyninde bin münasebet cârî
Hakka ulaşmak güçtür izin vermezse Bârî!
Hakka erişmek için insan yükselmek ister
Semâda bulutlar var, zulmeti delmek ister!
Hayat mücadeledir, mağlup olmamak gerek
Mağlup düşen bir insan az ve çok ölmüş demek!
Takdire, tesadüfe inanmamak bir hata,
Kuvvet imandan doğar, yenecek kadar hatta!
Kader, kazâ ve kısmet: Tesadüf, bahs ve talih…
Bunlar aynı şeylerdir, azme icrâya mâni!
Teşebbüs kâfi değil, talih yardım etmeli
Talihi inkâr eden, talihi çok bir deli
Takdir tedbiri bozar derler bu bedâhettir,
Bin tezahür mevcutken bunu inkâr hıffettir
Tedbirdeki noksandan kader, kuvvet hız alır,
Tedbirde kemâl olsa kader hedefsiz kalır
Kahire, sene 1953
Hisler ve Fikirler

(h.7+7)

Hayatında prensibim mesâi ve mahviyet
Sorma, ne bekliyorsun: Bir lokma ve afiyet!
Yaşım yetmişi geçti, sıhhatim mütezelzil!
Geçirdiğim bugünler hiç de bir ömür değil!
Vehn içinde yaşamak, ölüm kadar fenadır
Yapılabilecek şey sıhhate itinadır!
İhtirasın sonu yok, iste yine istersin!
Sen Allah’tan dile ki iyi günler göstersin!
Rabbin, derler, şâkire lütfü, ihsanı çoktur!
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Şahsım ve eşim için uzun dileğim yoktur!
Her şeyi bozan, yapan, taptığımız “Huda”dır,
Ne yapıp, bozduğuna karışmak bir hatadır!
Hayat Boyunca
Hazin günlerim çoktur, sayılı neşelerim,
Hayatı incelerim, ağlamazsam gülerim!
Kahire, sene 1954
Hisler ve fikirler

(h.7+7)

Makbulü redd eyleme, gayr-i makbulü kabul
Kötülerden iyiyi ayırmaya çare bul!
Bir iyinin fenaya dönmesi muhtemeldir,
Kötünün değişmesi pek zayıf bir emeldir
Bir Bekârın Temennisi
Çok kadına rastladım, bulmadım kendime denk,
Eşim isterdim olsun, hem Müslüman hem Frenk!
Put güzeli aramam, çirkin de olmamalı,
Sireti, hulkı temiz, ne açık, ne kapalı!
Beni sevsin, seveyim onu ben kardeş gibi!
Sırf kardeş gibi değil, hem kardeş, hem eş gibi!
Kadın
Kadın denilen kuşlar, bir nevi ördeklerdir,
Onları yolan, yiyen tilkiler, erkeklerdir!
Her önüne gelene kendini teslim etmek,
Kadınlığa lekedir, çirke düşmemek gerek!
52

Müşahade
Dünyada faziletin kazanacağı hürmet

(h.7+7)

Büyüktür, hakikidir, kazanmak bir marifet!
Tedhişle öne gelen muhterem sayılamaz,
Nefret, kin uyandırır her dem korku, ihtiraz!
Zalimin taraftarı ondan ziyâ umandır,
Güneş değil o ateş, savurduğu dumandır,
İçine düşme, yoksa muhakkak boğulursun,
Şan, şeref, hürmet değil belâ, zillet bulursun!
İnkılaplar gösterir zalimin encâmını
İnsan günün esiri, düşünemez “yarın”ı!
Bir Tövbekâr
(h.7+7)
Fazilete tövbekâr olanı gördün mü sen?
Bu garip tecelliye, hak bilir, şahidim ben!
Tanıdığım bir memur haksız azledilmişti,
Yalancılık, hayırsızlık en bilmediği işti!
Rastladım, sordum, dedi; bütün cürmüm çalmamak,
Kim isterse cihanda aç ve muhtaç kalmamak
-mâ ba’dına bakınızBir Tövbekâr -mâ ba’dBulduğu fırsat kadar âlemi soymalıdır,
Topladığı altını bir yana koymalıdır!
İşinden atılınca, sarf eder çaldığını
Mürtekibin gördün mü aç sefil kaldığını!
Bu günden itibaren, size yemin ederim
Bin çalıp çırpacağım, hele işe gideyim!
Kahire 1954
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Cevabım
(7+7)
Senin boş yeminlerin usulü tadil etmez!
Çok yanlış muhakemen fikrimi tebdil etmez!
Söylediğin bu sözler işini teshil etmez,
Çalacağın şey emin bir servet teşkil etmez!
Mürtekip bir memurun mağrur sözüne kanma
Topladığı altını kolay sarf eder sanma
Çaldığını yemeden asılan hırsızlar var!
İrtişâ bir cürümdür, denemez sadece ar
Yapıldı dediğin şey umumidir, şâz değil,
Haksızlıktan müşteki mağdur insan az değil!
Hayat tahammül demek, hiddette fazilet yok;
Dünyada ekseriyet yaşar gider aç ve tok
Kahire, sene 1954
Tıynet ve Terbiye

(h.7+7)

Bin vaatte bulundun, bin söz verdin tutmadın!
İstemiyordum çıksın “büyük yalancı” adın!
İnsan yaşar ve ölür şerefi, namusuyla!
Şer‘î (!) ne gayr-i şer‘î tanımıyorum hile!
Doğrulukla yaşarım, çok mâniler aşarım,
Aldatarak yaşamak isteyene şaşarım!
Ciddiyeti severim, ağlasam da gülerim!
Emin yoldan yürürüm, bataklara gömülmem!
Yalancının yanarmış yatsıya kadar mumu
Hakka şükür, bir değil insanların umumu!
Mutaassıb, riyakâr, hakîkat-cû, hür-endîş
Terbiyeye, tıynete bağlıdır görülen iş!
Kafanın ihtiyacı fikren takviyesidir:
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Çingeneyi çingene eden terbiyesidir!20
Şüphesiz gün gelecek insan ismine lâyık
Bugünkü mevkiine bin kere daha fâık
Bir duruma gelecek, müsterih olacaktır
Güvenlik, servet, refah insan için bir haktır!
Kahire 1954
Kurt Köpeği

(h.7+7)

Onu ilk gören insan kurt mu, it mi seçemez!
Doğru mu bilmem, derler, kurt huyundan geçemez!
Aslına benzese de “kurt azmanı” köpektir;
Sadakatte, cür’ette, histe insandan yeğdir,
Güvenlik yardımcısı, “sanık”ların muhbiri
Polisten çok iş görür bu itlerin her biri
Kahire 1954
Sa‘y ve Ümit
(h.7+7)
Çalış,ecrini ara, nâil olursan, âlâ!
Olamıyorsan sabret, muvaffak eder Mevlâ!
Ümidini hiç kesme, nevmîdî çok zarardır,
Ümidin kalbe, ruha büyük tesiri vardır
Ümitsizlik, bedbinlik ölüme müsâvidir
Ümit, neşe doğuran tohumları hâvîdir
İktidarı artırır, himmeti meşkûr kılar,
Emel husûl bulunca tatlılanır, açılır!
Kahire, sene 1954

20

. Namık Kemal’in fikri.
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Şule
(h.7+7)
Teşebbüssüz, icrâsız netice alınamaz
Yürümek, koşmak ister, zulmette kalınamaz!
Hayat şule demektir, fikir, kalp işlemeli;
Kuvvettir, cesarettir sağlayacak emeli!
Cebîn olma, metin ol, ilk darbede bayılma,
Muzaffer olmaya bak, mağlup düşsen de yılma!
Hayat mücadeledir, hak hüküm galibindir;
Sen galibin kulusun o senin sahibindir!
Kahire, sene 1954
Ba‘s ba‘de’l-mevt

(h.7+7)

Pazara çıkmayan mal, elbet rağbet bulamaz,
Değerli değerinden düşer kıymet bulamaz!
Kader beni düşürdü, bunu herkes bilmedi,
Kinin, buğzun, hücumun arkası kesilmedi,
Yetmiş dört sene ömrüm mukavemetle geçti!
Hareket faydasızdı, gün kısa, vakit geçti!
“Ba‘s ba‘de’l-mevt”21 e ben kani olmak isterim,
Öldükten sonra beni yaşatır şiirlerim!
Kahire 1954
İslâm’ın şartları (h.7+7)
Dinsizlerin çokluğu belki hayret doğurur,
Şunu bil ki hayatta iman kuvvet doğurur!
Her müminim diyende mutlak iman bulunmaz,
Hakikatte mümindir, fikri hür bir bî-namaz!
21

. [Ba’sü ba’de’l-mevt, ölümden sonra dirilmek anlamıma gelmektedir. Bk.
Orhan Hançerlioğlu, İslâm Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1984, s. 458-459 (nn)].
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Şeriatı hileyle mezc etmiş “ulema” (!) var,
Bunların sözlerine günah, etmek itibar!
Hocanın kaftanını sırma ipekten biçen,
Sarık, cübbe el vermez Müslüman olmak için!
Namaz, oruç vazife yapmaması kabahat,
Gösteriş için yapmak hem cürüm hem hamakat!
Hacca gitmek istersen bin kolaylık var şimdi,
Eskiden o çölleri aşmak gayet mühimdi!
Zekâtını ver, vaz geç kâr, nema beklemekten,
Gayen ne “bâb-ı hak”da her dem pineklemekten?
Hırsa uyup arama cennette “huri ve ğılmân”
Yetmiyor mu dünyada geçirdiğin imtihan?!
“Lâ ilâhe illallah” vird-i zebânın olsun
“Muhammedun resûllullah” şart-ı îmânın olsun
Kahire 1954
Plaja Giderken “Ağabeyimin nasihati” (h.7+7
Denize girme dedim, dalma, boğulmayasın!
Elbiseni “sağlam”a bağla, soyulmayasın!
Kadınların yanına sakın sokulmayasın!
Vaktinde işine dön, çalış kovulmayasın!
Kahire 1954
Mürtekib ve Muavini
Mütecâsir faili rüşvetin, ihtilâsın

(h.7+7)

Senden kurtulmak ister, başında bir belâsın!
Namussuzu, namussuz ancak himaye eder,
İstihsâlde, tahsilde onu sermaye eder
Yüzde seksen kendine bâkisi muavine,
İnde’l-hâce suçunu atf için bir haine!
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Hece-Aruz
(h.7+7)
Gerçi düşmek istemem yeniden eski aşka
Fakat inkâr edemem, aruzun zevki başka!
Var mıdır bunda tecrüben, görgün:
Feilâtün mefâilün fa‘lün!
Kullanırdık aruzu biz daha dün,
Ona bilmem, döner miyiz bir gün?

(a.)

Bomb-i Atomik
-Bedbînî!(h.7+7)
Atomik silahlarla harplere girişecek
Tahripkâr emeline bir anda erişecek
Medeni(!)lerin hâli beni düşündürüyor,
Zihnimi, hayâlimi duman, zulmet bürüyor,
Her türlü huzur, rahat imkânları mevcutken
Ne korkunç musibettir baş ucumuza çöken!
Bugünkü medeniyet olursa hırsa feda
Yamyamların eline kalacak bütün dünya!
Kahire, sene 1954
Mütehammil Ol
(h.7+7)
Takdir, tedbiri bozar, böyle söylüyor cihan!
Ben bu söze inandım, âkilsen sen de inan!
Tecrübe gösteriyor, şahide hacet yoktur,
Tevekkülün ve sabrın hayatta nef’i çoktur!
Mütehammil olmayan yük altında ezilir!
Ezilen bir hayattan çok geçmeden bezilir!
İnsan zayıf bir mahluk! Salâbet imanda var,
İmansızlığın sonu: Ya cinnet ya intihar!
Kahire 1954
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Hasbıhal
(h.7+7)
Gözlerim görmez oldu, kulaklarım işitmez!
Ne cehennem dünya bu, derdi, azabı bitmez!
Cismim çöktükçe – tuhaf! – zihnim güşâyiş buldu!
Ne dilim, ne kalemim, diyemezler tutuldu!
Ben ki son günlerimi muztarip yaşıyorum,
Bana düşman kalanın aklına şaşıyorum!
Kime ne yaptım, şaşkın, bırak derdime beni,
Hakkıma riayetkâr görmek isterdim seni!
Kahire 1954
Bir Kıta
İnsan ne it, ne kurttur
Söyler fakat havlamaz!
Şaşkın bir avcı gibi
Yoldaşını avlamaz!
Bir Beyit (h.7+7)
Hâkimden beklenilen adalet icrasıdır
Adilden udûl eden zalimin i‘lâsıdır
Kahire 1954
Bir Açıklama

(h.7+7)

Çok müfit değilsem de kimseye yok zararım
Umduğum her ne ise onu haktan ararım!
İnsandan ve Allah’tan söyleyim ne beklerim,
Bundan ibaret gibi şimdilik dileklerim:
“Dostum ben!” diyenin bana dost kalmasını
Hakkın münafıklardan intikam almasını!
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Düşmandan çok dostlardan gördüm her zaman zarar
Bunu açıkladım mı, bilmem, şimdiye kadar!
Kahire sene 1954
Hayâl ve Hakikat

(h.7+7)

Zaman olur ki insan derin hayâle dalar
Bazen bir infiale, bin ihtimale dalar
Hataya düşmemenin âlemde imkânı yok
Dünya vâsi’ bir sahra, aldatan serabı çok?
Sihrâmîz kalemimle zulmetleri yararım
Hayalleri terk eder, hakikati ararım!
Bulduğum hakikat mi? Bunu artık bilemem;
Hakikati tariften âciz en keskin kalem!
Hikmet-i Rabbâniye – Ecel Kaza

(h.7+7)

Hayat demek hareket, faaliyet demektir,
Eğri, doğru, yollardan insanlar durmaz, yürür!
Bir zelzele, bir yangın, “Allahu Tealamız”
Mücrim, masum kulunu ayırt etmez öldürür!
O ez-kaza öldürür, hiç şuursuz öldürür
Çekinecek, korkacak ondan büyüğü yoktur!
Ölmek için bir cani olmak meşrût değildir,
Ölen masumlar, kalan günahkârlardan çoktur!
Kahire, sene 1954
Ömür

(7+7)

İnsan vatan yolunda mecrûh düşer ve ölür
Şöhreti, namı yaşar, bu da bir başka ömür
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Emel (7+7)
İnsan için muntazır saadet mi olmalı,
Mezelletler içinde nihayet mi olmalı
Doğan yaşamak ister, bu tabiî bir haktır
Emel: Zevki çoğaltmak, acıyı azaltmaktır?
Kahire, sene 1954
Yorum

(h.7+7)

Beş vakitte Allah’a dua ederim, diyen!
Öğünmek için insan hakka ibadet etmez!
Rabbin şeriatına, resulün sünnetine
İcabet gerçi şarttır, fakat kifâyet etmez!
Muamelâtta hakka, insafa dikkat ister,
Bir insan münhasıran nefsine hizmet etmez!
Yalancının dilini kökünden koparmalı,
Bunu işiten “tanık” yalan şahadet etmez!
İşittimdi: Hırsızın elini keserlermiş,
Kesseler kimse gayrın hakkını sirkat etmez!
Hilekârın alnına teşhir damgası basın,
Bin hile yapmak için dinini alet etmez!
Zina edenler şer’en recm olunur, dediler
Tecavüz cebrî ise, hiç kimse hayret etmez!
Bir “küçük”e tasallut eden büyük rezile
Hangi vicdan sahibi duyar da lânet etmez
Din namına fezahat icrâsı denâettir,
O gibi hainlere Mevlâ mağfiret etmez
Kahire, sene1954
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Mel‘ûn Kasideler (7+7)
Zalimi metheyleme, deme: Şâhım kerimdir!
Şahane teveccühler ekseriya vahimdir 22
Lütfu, keremi haktan, yaratanından bekle
İnsan çok şey kaybetmez biraz sabreylemekle!
Zalime kasideler ithaf ettim, ne buldum?
Müspet bir cihet varsa o düştü, ben kovuldum!
Yaşın yetmişten fazla, dediler çıkardılar!
Çok şükür lekem yoktu, yoksa çok sıkardılar!
Doğrusu, iş görecek hâlim de kalmamıştı;
İşimi zaten kimse dikkate almamıştı!
Ne aferin, ne ihsan, ne en ufak bir takdir,
Bu büyük lâkaydiyi kolay değildir tefsir!
Zevkinde, hevesinde gezen haşmet-meâba
Sorunuz şiir nedir, değer mi tek şaraba?
Hile, düzen bilmeyen çok Allahlık bir kuldum!
Sâfiyetle muhteşem bir binaya sokuldum!
“Abd-i Memlûk” rolünü şevk ile oynamadım;
Bir faydası oldu ki: “Aktır” çıkmadı adım!
-Mâ ba‘dı alt sayfadaMâ ba‘d
Allah bilir ki bunda istidattan beriydim!
Şevket-meâb anladı oyunda pek geriydim!
Ben salhorde, perişan, efendim genç ve zinde
Bu sebepten itibar bulamadım nezdinde!
Sözümü unutmayın, bin yıl geçse aradan
Çirkâba düşürmedi beni tâhir yaradan
Kahire 1954
22

. Nef’î’nin hayatına telmihtir.
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Öğünme
Beni yıktın, zalim, öğünme, sevin

(h.6+5)

Senin de başına yıkılır evin!
Huzuru selb eden cebbâr bir ahmak
Mümkün mü dünyada haz, rahat bulmak!
Herkesten daha çok didinir durur,
Başarır; başarmaz, yeşermez kurur
Beni yaktın zalim, sen de yan, yıkıl,
Kimseden korkmazsan, nefsinden sıkıl!
Hâtiften Bir Ses

(h.6+5)

Malına güvenme, iyi bil, sersem!
Çıplak bırakırım seni istersem!
Yalan ve Doğru

(h.7+7)

“Maslahat-âmîz” yalan
“Fitne-engîz” doğrudan
Yeğdir diyen olsa da
Her zaman “piyasa”da
En çok geçen yalandır!
Doğru, yalan!.. Tek kandır!
Çıplak hakikat budur;
Sorma; bu doğru mudur? 23
Kahire 1954
23

. “Şiirlerim” unvanı altında 1950 senesi Kahire’de yine eski harflerle
tabettirdiğim ilki “Mecmûât-ı eş’âr”ımın 122. sayfasının başında ve “Bir
hakikat” ser nâmeli şiirimin sonunda demiştim.
“Bin iş beceren var yalan dolanla
Kaçırmamak gerek fırsat demini:
Ahlâkın değişir rengi zamanla
Kaptan ol, demişler, kurtar gemini!”
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Koşu
(h.7+7)
İnsanlar koşuyorlar, muttasıl, akın akın
Bu hatırlı koşuda önder olmayın sakın!
Farkı bâriz değil mi sizce karayla akın
Çılgınca koşanlara biraz bakın, bırakın!
Koşsunlar ve düşsünler, hayat emaresi bu!
Dünyada “çocuk”ların büyümek çaresi bu!..
Kahire 1954
Göze Batan Doğru Söz

(h.7+7)

Madarasız iş görmek, gördürebilmek muhâl!
Sırf bir “bölge”de değil, bütün dünyada bu hâl
Bir kadı doğruluğu her dem telkin edermiş:
“Allah müstakîm olan adamı sever.” 24 dermiş.
“Esselâmu aleyküm kör kadı?” demiş biri
Kadı kükremiş kovmuş bu hayâsız zâiri?
“Ben körüm” biliyorum, bunu herkes de bilir,
Her gün, açıkgözlüler huzurumda eğilir
Doğru sözü severim, bu kadarını? Hâşâ?
Sen kazîm bir hakimsin, hikmetinle çok yaşa?
Kahire 1954
Bu da Bir Çıkmazmış

(h.7+7)

Beni yıkan zalimden ne himmet bekliyorum?
Yaradan Allah’ımdan hidayet bekliyorum!
Hakikati görmekte, bilmekte çok fayda var
Ben onu insanlığa, kardeşliğe taraftar
Fedakâr, âlicenap bir kimse sanıyordum!
24

. İnnellâhe yuhibbul’l-müstakîm [Şüphesiz Allah doğruları sever (nn)].
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Bin hayret ve teessüf! Demek aldanıyordum!
Feraha mı, hüzne mi varır, bilmem, bu karar?
Vazifesini bilen hakkını elbet arar!
Ne mahviyet-perverim ne de öğünüyorum,
Bir çıkmaza uğradım, yolumdan dönüyorum
Kahire, sene 1954
Açık Söz

(h.7+7)

Gizliyi hiç sevmeyen açık sözlü biriyim,
Buna cürüm denilmez, her günahtan beriyim!
Şi’rimi okuyanlar olacaklar şahidim,
Sadmelere uğramış keskin bir mücahidim,
Bir Beyit
Ben açıkça söylerim, sözlerim cinas değil
Hukuk-şinâs olsa da asla hak-şinâs değil!
Demokrasi
(h.7+7)
Dün bir genç bana sordu: “Demokrasi” ne demek?
Gençler için bunları sormak, öğrenmek gerek!
Mahcubâne diyordu: “Ankara!” o neresi?
Anlamak istiyordu “Bayar”ı25 “Menderes”i26 !
25

. [Celal Bayar (1883-1986): Türkiye Cumhuriyetinin III. Cumhurbaşkanıdır.
Türkiye’nin 1950-1960 dönemine damgasını vuran Bayar, 1960 askeri
darbesinden sonra mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan Demokrat
Partili devlet adamları arasındadır. Yaşlılığından dolayı cezası müebbet hapse
çevrilmiş, hastalığı dolayısıyla da serbest bırakılmıştır. Bk. Davut Dursun,
“Celal Bayar”, DİA, C.5, İstanbul, TDV Yay., 1992, s.216-218 (nn)].
26
. [Adnan Menderes (1899-1961): Demokrat Parti genel başkanlarından ve
1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti başbakanlığı yapmış olan Türk
siyasetçi ve devlet adamıdır. 1960 askeri darbesinin ardından idam cezasına
çarptırılmış, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 15 Eylül 1961’de idam
edilmesinden sonra 17 Eylül 1961’de idam edilmiştir. TBMM’DE 11 Eylül
1990 tarihinde kabul edilen bir kanunla Demokrat Partililerin ve Menderes’in
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Dedim dur söyleyeyim, bil nedir “demokrasi”:
Hür, medenî bir kavmin kendini idaresi!
“Demokrasi” zannetme sade bir gösteriştir,
En yüksek milletleri işgal etmiş bir iştir!
Türkün de sağladığı çok seçme bir emeldir,
Memlekette attığı en son çelik temeldir!
“Ankara” “Bizans”lara benzemeyen bir merkez!
Fırsat, imkân bulursan durma sorma git bir kez
“Bayar” “Menderes” “Fuat”27 bir nevi teslis demek,
Büyük nankörlük olur onları zikretmemek!
Kahire, 20 Mart 1954
Hak, Adalet

(h.7+7)

Dünyada adaletten, haktan bahseden çoktur;
Adaletin ismi var, fikri var, kendi yoktur!
Dert ve Yol Arkadaşım (h.7+7)
Şu yeni tasmasını, kayışını tak da bak,
Kolayca gelinir mi? Huysuzlanırsa bırak!
Köpekle yola çıkmak asla kolay iş değil!
İnsanda köpeğine, lâkin neden bu meyil?
Her köpek kendisini seven insanı sever?
Bir lokmana kul olur, istersen ayda bir ver!
Evinin bekçisidir, yabancıya saldırır!
Acı bir havlamayla ortalığı kaldırır!
itibarı iade edilmiştir. Bk. Şaban Sitembölükbaşı, “Menderes, Adnan”, DİA,
C.29, Ankara, TDV Yay., 2004, s.125-128. (nn)].
27
. [Ali Fuat Cebesoy (1882-1968): İstiklal Savaşının ilk batı cephesi
kumandanı ve 1920’de çıkarılan bir kanunla İstiklal madalyası ile taltif edilen
siyaset adamıdır. Bk. Ayfer Özçelik, “Cebesoy, Ali Fuat”, DİA, C.7, İstanbul,
TDV Yay., 1993, s.194-195 (nn)].
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“Şen”28 köpeğimden başka vefalı yarim yoktur!
Biraz arsız da olsa çekilir nazı çoktur!
Ben hasta, muztaripken o da hasta görünür,
Ayağımın altına gelir, mahzun sürünür!
“Dük Dankiyen”29 kurşuna dizilmiş, gömülmüştü.
Bu feci akıbete düşmanları gülmüştü!
Üç gün sonra dostları o yere sokuldular?
Çok hisli köpeğini orda ölü buldular
Kahire, sene 1954
Söz ve Nazım

(h. 7+7)

Bir şiir yazmak için istemez bir yıl, bir ay,
Mevzuu bir bulunca ötesi artık kolay!
Yazdığım çok şiirler irticali şeylerdir.
Ta‘kidlerden, ıtnâbdan30 az çok hâli şeylerdir!
Zarif bir nükten varsa ona bir nizâm ara!
İnci ve elmas için yok demem muhâtara!
Sözü boncukmuş gibi sağlamca bir ipe diz!
Olsun ufak bir bijou hissini, kıymeti hâiz!
“Nazım” sözü yükselten en güzel vasıtadır?
Onu hürmette tutan bir nevi zabıtadır!
Kahire, sene 1954

28

. “Şen” köpeğimin ismidir.
. Meşhur Fransız kralı I Furansuva’nın Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım
istemek için İstanbul’a yolladığı amiral rütbeli elçi.
30
. Ta’kîd, ıtnâb ne demek? sordu dün bir genç bana
Bunu “yorumlayamam!” şerh edemem ben sana
Kullanmak lüzumunu hissetmezsen: Faydasız
Söz fikr için bir alet, dans edilmez “gayda”sız!
29
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İrticali Beyitler ve Kıtalar
-Kumarbazın TazallümüCihanda akçedir nâzım?
Bana ondan biraz lâzım
Açılmaz baht-ı nâ-sâzım
Ne talihsiz kumarbazım!
Asrî İzdivaç
Söyleyiniz “bayan”a

(h.7)

Gelsin biraz bu yana!
Sanmayınız gözüm var!
Söyleyecek sözüm var!
Genç kadın: Beni çağırtmışsınız!
Tellâl bağırtmışsınız!
Söyleyin, geldim işte?
Bir hikmet var bu işte!
Erkek: Sırrı hikmeti yoktur ,
Varım, gelirim çoktur?
Bir eş aramaktayım!
Söyleyin… meraktayım;
Kat‘î Bir Cevap

(h.7+7)

Bana mı, şi‘rime mi uzanan alevli dil?
Arkadaş, müfrit olma, mutedil ol mutedil!
Bir kusur mu ettim ki itiraz ediyorsun,
Açık ve düzgün söyle, bakayım ne diyorsun!
Nâçiz “şiirlerim”in bir eşini gördün mü?
Ne zaman, nerde gördün, geçmişte mi, bugün mü?
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(a.)

Güneş ezeli nurdur, dumanla setredilmez!
Değeri olmayana “kıymet nedir?” Sor, bilmez!
İktisat âleminde bu bir derin bahistir!
Cahilin simasında hodbinlik mün’akistir:
O kimseyi beğenmez, fakat kimse de onu;
Dinleme, söylesinler, herzenin yoktur sonu
Kahire, sene 1953
Bir Mukayese
Bunlar şerif insanlar:
Sözden kıymetten anlar:
Ya öteki hayvanlar
Köşe buldu mu yanlar?
Dilimize ve Zaferine Dair

(h.7+7)

Arabî, Farisî’yi atalı çıplak kaldık!
Lügati sahibine verdik, fakat ne aldık?
Belirtir, delirtirim, incelerim, sağlarım!
Güzel bir söz bulmazsam bu kıtlığa ağlarım;
Lüzumsuzu atsaydık, pek de canım yanmazdı
Bunu ben söyleseydim “çoğunluk” inanmazdı!
Millî teranelere, boş sözlere halk kandı,
Bir “çıkmaz” olduğuna ancak şimdi inandı!
Yazdığın, eşim diyor, hep davulcu türküsü!
Refikamın yok demem bunda az çok görgüsü!
Sözünü tasdik ettim, lâkin bu kusur kimin?
Kararına muhtacız “tarafsız” bir hakemin;
Tarafsız başka sözdür “bîtaraf” yine başka
Dili harap etmeyin bir anda gelip aşka!
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“Bîtaraf”ın “bî”sini ber taraf eylemekle
Kıçına Türkçe bir “sız” edatı eklemekle
Ne taraf Türkçe olur, ne “siz”e (ögem) gelir!
Halk sıkıldı, bunaldı hakikat, çabuk belir!
-Mâ ba‘dı alt sayfadaMâ ba‘d
“Tarafsız”ı işiten, kolsuz bir adam sanır!
“Bîtaraf”a benzemez fikir bunda aldanır!
Sun‘î azaya Arap “taraf” diyor… kelime
Bu mana ve şive ile uymasa da dilime!
“Milletler arası”yla “beynelmilel” bir değil!
Vermekte fayda nedir her şeye yeni şekil?
Birincisi izafi bir terkiptir, diğeri
Bir sıfattır, ayrıdır dilde, lügatte yeri!
Buna teceddüt denmez, bu büyük yorgunluktur
Yapılacak iş değil, bilakis bozgunluktur!
Yaptık, yaparız diyen adamlara halk kandı
“Atatürk” göremedi lâkin gençlik uyandı!
Hayrülhalefleri var noksanı ikmâl eden!
İhmalci kimselerdir zaferi imhâl eden!
“Demokrasi” muzaffer muhteşem o ki geldi
Bence, sizce, herkesçe bu büyük bir emeldi
Kahire, sene1954
İki Çeşit Söz

(h.7+7)

Muakkat bir söz söyle, bunda bir mani yoktur
Anlamadığı sözü alkışlayanlar çoktur!
Sade, selis sözleri kıymetsiz adederler!
“Onu ben de söylerim, herkes de söyler!” derler!
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Çok haksız da değiller, söyledik, anladılar!
Halkevine girsin mi kızıl ruhlu cadılar!
Söyledim, söylüyorum her zaman ayân beyân
Takdir etsin etmesin anlayan,anlamayan!
Kahire, sene1954
Tenkitçilik
Eski bir dostum bana: Tenkitçi olma dedi!
Bu nasihat yarardı, olsaydım bir müptedî!
İnsan tabiatını değiştirmek çok güç şey!
Söylenen bir söz makul olsun olmasın baş eğ!
Yapılan bir iş tamam olsun olmasın koş gör
İkmâl olunmamışsa, nâkıstır deme, hoş gör!
Bu bir müdâhenedir, bir insan kârı değil!
İnsansan hakikati, hakkı tekrîmen eğil!
Kahire, sene 1954
Hayır ve Hasenât

(h.7)

Cem’iyyât-ı hayriyye
Usulen: Yedirme, ye!
Yemenin bin tarzı var
Sünneti var, farzı var!
Tesviyesi, karzı var!
En son reye arzı var
Yardım sözü: Bahane,
Cem edilen iâne,
- Deme bundan sana ne?Geçindirmez bir hâne!
Hayr ile kıl tefe’ül
Bu son madde tese’ül
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Ey zengin âlicenap
Kimseye verme hesap
Ara bul layığını
Öğren hakâyıkını
Vasıtasız, simsarsız
Ver, etme halkı arsız
-Mâ ba‘dı alt sayfadaMâ ba‘d
Kaç verdin, kim ne saydı
Cebim dolu olsaydı
Başka türlü yapmazdım,
Çıkmazlara sapmazdım!
Dünya, cehennem zindan
Fakirin boğazından
Lokmasını çeken var!
Bu parada diken var!
Kahire, sene 1953
Bir Münasebetle Yazmış Olduğum
Bir kıta
(h.7+7)
Alçak müfterilere buğz etmeyip de bana
Hücuma kıyam eden insafsızlara bakın!
A’lâdan ve esfelden beklediğim bir şey yok!
Düşmanlardan son ricam: Beni rahat bırakın!
Kahire, sene 1954
Muhît ve Muhât
(h.7+7)
Ben de bilmez değilim, mücrimlerle muhâtım,
Cürümle, cinayetle gerçi yok irtibatım!
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Mazlûmiyetle geçti bütün gençlik hayatım
Zulme karşı pek azdı tedbirim, ihtiyatım
Karış, karışma muhit olur insana düşman
Menfaat arkasından bir haris değil koşan!
Öldürmek kahramanlık “tahrîb-i bilâd” bir şan!
Her yerde zulüm zahir, yok adaletten nişan!
Kahire, sene 1953
Hiddet ve Netâyici

(h.7+7)

Hiddetin, infialin savaşta kıymeti yok!
Fikretin, itidalin şevki az, kuvveti çok!
Başı düşmüş baltanın sapına, çöpü nedir?
Keskin sirkenin derler, zararı küpünedir!
Hızır:

(h.7+7)

Yürü, yavrum, sen yürü yolun uzun da olsa
Bir yol tuttun mu yürü, hele doğru bir yolsa!
İnsan bazen hedefe varmakta güçlük çeker,
Bazen de hiç varamaz, kısmet değilse eğer!
Yol bilmezlik yüzünden sıcak kumlara daldım,
Seraplara kapıldım, çöllerde yalnız kaldım!
Ak sakallı bir derviş gelir gördüm uzaktan,
Fevka’l-me’mûl bir lütuf bir inayet bu haktan
Bilseniz ne memnundum bu mühim tesadüften!
Onu, zannetmeyiniz bir “Hızır” indi yoktan
İlk sözüm sormak oldu: “baba” pusulan yok mu?
Bu alete ihtiyaç, dedi, o kadar çok mu?
Hayır, dedim, yolumu bilmiyorum da sordum
Bu yakıcı güneşte sizi beyhude yordum!
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Ben güneşi severim, bilhassa: Gurubunu!
“Âbidâne temaşa ederim her gün onu
Mâ ba‘dı alt sayfada
Mâ ba‘d
Derviş baba affedin, fakat böyle nereye?
Seraba işaretle dedi: Büyük dereye!
Pusulasız, tımarsız bir gençtim sizin gibi
Issız, korkunç çöllerde arıyordum gâibi
Hak müyesser eylesin herkese nasibini,
Aramak,bulmak gerek her şeyin musîbini!
Yolunu göstereyim, peşime takıl oğul,
Bir kere çölden kurtul, istersen gölde boğul!
Kahire, sene 1954
Misline İmtisâlen İspanya’da

(h.7+7)

Şatolar inşa eden çok hayâlperver dostuma ithafen:
Aç tavuk kendisini ambarda zannedermiş!
Bin yıl ömrüm de olsa erzakım mevcut dermiş!
Zavallı aldatırmış kendini bile bile!
Bu hayâle ne denir: Boş ambar dipsiz kile!
Muarızlarıma
Erkekçe Bir İtiraf
Size söz vermiyorum – muarızlar, maznunlar! –
Birbirinden kıymetli şaheserlerdir bunlar!
Şi’rime ister verin ister vermeyin kıymet,
Sizden ibaret değil, melce’im olan millet!
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(h.7+7)

Bir alçak tahrik etti, kızdım bütün millete,
Aykırı saymamıştım bunu ben hamiyete!
Anladım, anlıyorum müthiş hatamı şimdi!
O alçak muharriki sormayın lâkin kimdi!
Vatanıyla savaşmak filhakika, bir ardır,
Milletiyle harp etmiş “vatansever”ler vardır!
Büyük Condé31 “irtica önderi” bir saf-şiken
Vatanına dönmüştü “İspanya”ya giderken
Fransa’ya –ilk ve son- hizmet etmedi, denmez
Hüsnükabul görmeyen nefsini kolay yenmez!
Vatanıma karşı ben ne harp ettim ne isyan!
Masumane suçları her yerde örter nisyân
Kahire, sene 1953
Milletimden Af Dileğim
İhtiyarlık çökünce arttı derdim, mihnetim!
Bugün, yarın götürür beni müzmin illetim !
Beraat kazanmaya yoktur arzum, niyetim;
Ne mahkumiyetim var ne kanunen töhmetim,
Bir kusur işlemişsem affetmez mi milletim?

(h.7+7)

Sırtıma ailemi evlatlarımı aldım,
Kurtarır, kurtulurum hayalâtına daldım,
Bin cani affolundu, masumdum masum kaldım
Bir cankurtaran yok mu? Vatandaş, pek bunaldım
Bir kusur işlemişsem affetmez mi milletim?
31

. [Condé (1621-1686): Condé sülalesi, Fransız ailesidir. Conde senyörlüğü
XVI. yy.da Bourbon düklerine geçti ve prenslik haline getirildi. Louise Condé I,
ilk Condé prensi oldu. Protestan partisinin önderlerindendi. Bk. Safa
Kılıçoğlu/Nezihe Araz/Hakkı Devrim, “Condé Sülalesi”, Meydan Larousse,
C.3, İstanbul, Meydan Yayınevi, 1970, s.43 (nn)].
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İhtirasa değmiyor, değmez bu süflî hayat!
Her yerde kader hâkim, alsan da bin ihtiyat,
Anladım, geç de olsa, kanaatteymiş necât?
Ne maaş istiyorum, ne rütbe, mansıp ... heyhat!
Bir kusur işlemişsem affeylesin milletim!
Kahire, sene1954
Hâyîde Sözler
(h.7+7)
Ağızlarda çiğnenip tükürülen sözleri
Tekrara özenmenin olmaz asla değeri!
Taklitçilik indimde en müsterih bir iştir,
Yatsıya kadar süren yalancı gösteriştir,
Hakkını, şerefini ihlal eder kâilin!
Kulak veren bulunmaz sözüne bir cahilin!
Taklitçilik insanda istidadı öldürür,
Gençlik zâti ve fıtrî hasâiliyle yürür!
Kabiliyetin neyse ona göre iş becer,
Söylenmişi tekrarda yoktur büyük bir hüner!
Her sözün bir yeri var, bunu kâle almazsan
Sözün, fikrin, üslubun kalır yersiz ve noksan!
İkide bir “belirttim”, “açıkladım!” demeniz
Gülünçtür, bir sır varsa onu açıklayın siz !
Bir “dakîk mesele”yi inceledim demeyin;
İnce incelenemez: kurcalıyorum deyin
Makul, mantıkî olun, sühan-perdâzlarımız!
Bu yeni kuşdilini anlamıyor yarımız!
Kahire, 20 Mart 1954
Hem Pinti Hem Hilekâr
İki “fuar” taciri, - sözüm onlara – apaş!
Birbirine rastlamış, olmuşlar dost, arkadaş!
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Köylerinde, her yerde cimrilikle müştehir
Akdeniz’i aşmışlar, “Marsilya”ya çıkmışlar,
Hür olmak istemişler, esaretten bıkmışlar!
Bir “madam”ın tuttuğu bir “bar”a tıkılmışlar,
Ecnebî bir muhitte sanmayın sıkılmışlar!
Hayli içmiş, yemişler hesap başa düşünce,
“Pinti arkadaşlar”ı almış büyük düşünce!
Birisi diğerine: Sen buradan kaç demiş,
Bu tertip derdimize olur bir ilaç demiş!
Sen hesaptan çıkınca matlup iner yarıya,
Bu kadarı yetişir meyhaneci karıya!
Garsonlarla kavgaya tutuşmuş kalan dostu,
Sermiş o, binnetice, hapishaneye postu!
Yarı değil on misli bir zarar ödemişler,
“Pintinin, hilekârın sonu budur!” demişler!
Kahire, sene 1954
İmam Bayıldı

(h.7+7)

Zeytinyağı, patlıcan, sarımsak, yeşil biber
“İmam Bayıldı” adlı taamı terkip eder!
Bu yemeğe ne için “imam bayıldı” denir?
Yağı bol, lezzeti hoş, her kim yerse beğenir!
Anlatayım: Bir zaman varmış bir cimri imam
Yemeğine karısı edermiş çok ihtimam!
Şikemperver kocası bir gün demiş kadına
Yeni, leziz bir yemek yap, bakayım tadına
Kadın yapmış, kotarmış, imam pek çok beğenmiş,
Bu yemek çok lezzetli; sık sık yapılsın demiş,
Kadın yaptıkça imam yer, yutar, bayılırmış!
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Bu zevkli baygınlıktan çabucak ayılırmış!
Ay sonu gelmiş, kadın hesap vermek istemiş
Bu ay fazla yağ yedik, teneke bitti, demiş!
Bir büyük teneke yağ bitti deyince kadın
Bunu imam bulunca hilafına mutadın
Birden düşmüş bayılmış, bu sefer hissetinden
Bahse meydan kalmamış yemeğin lezzetinden!
Kahire, sene 1954
Dilimize Dair
Ağabeyiyle Kardeşi Arasında

(h.7+7)

Yeni dile alışın, diyordu ağabeyim!
Dilim ağırlaşıyor, bilmem ne söyleyeyim?
Efem, bu kuş dili mi, yoksa sığır dili mi 32 ?
Bu: Bir sığır dilinin inceltilmiş dili mi?
Dünyada sinirime dokunan şey varsa bu!
Durmadan kapışalım, filhakika kârsa bu!
Garba giderken şarka döndürdü bizi devran33
Nerde karar kılacak bakalım artık kervan!
Bir Beyit
Deme: İşitmiyor, duygusu ağır;

(h.6+5)

Duymak istemeyen en kötü sağır!
İştikâ ve Ümit

(h.7)

Ne evim var ne arsam,
Hatta ne bir mezarım?
32

. Oğuz lisanı demek istiyor!
. “Atatürk ve Turancılar” başlıklı şiirimi okuyunuz sayfa (19) [(Orijinal metin)
nn].
33
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Beyhude intizarım!
Hedefime bir varsam!
Ölmekten gerçi korkmam,
Hazırlığım nâ-temam!
Yenemedim bu derdi,
Derdim arttı, bitmedi!
Yetmişi geçti yaşım,
Hamd olsun vardır aşım!
Kıstım genişlemedim
(Kebâir) işlemedim!
Şükrüm var, küfrüm yoktur
Haktan ümidim çoktur!
Haksız bin azap çektim,
Daha ne çekecektim?!
Kahire, sene 1954
Mısır

(h.7+7)

Bir Tasvir
“Mısır” büyük memleket, Ehramlarıyla meşhur
Her gün daha müttasi daha meskûn ve mamur!
Kırk sene evvel Mısr’ı görmüştüm başka türlü
Ne yalan söyleyeyim: Çok kusurlu, özürlü!
Bu sözümü sanmayın yalancı bir iltifat!
Eskisinden bin parlak şimdi Mısır’da hayat!
Mısr’ı ben kırk senedir kendime vatan yaptım,
Onun ne “Apis”ine34, ne (Firavun)una taptım!
34

.[sadece hayvan olarak tasvir edilmiş ve hiçbir zaman hayvan başlı bir insan
olarak gösterilmemiş eski bir mısır tanrısı'dır. Apis, çoğunlukla ptah’la
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Herkesin bir vatana nispeti zarurîdir,
Mısr’a benim nispetim, diyemezsin, sûrîdir!
Memleketimden beni ayıran sebepler var,
Bundan mesul değilim, alsam da itizar!
Ne ben, ne çocuklarım Türkçe’yi unutmadık,
Evlatlarımızı biz, Türklükten soğutmadık
-Mâ ba‘dı alt sayfadaMâ ba‘d
Mısr’ın nesini sevdim: İlk önce güneşini!
Dünyanın bir yerinde görmedim ben eşini!
Günlerce bulutlarla mestûr sema çekilmez
“İstanbul”u “Paris”i görmeyen bunu bilmez
“Londra” Paris’ten de İstanbul’dan da beter
Buna dair bekleme benden fazla bir haber!
Mısr’ın sıcaklarından müşteki olanlar var,
Sıcağı tadil için bin vasıta mevcuttur
Kârını düşünürsen, bundan çıkmaz bir zarar!
Tebrîd vesâitini haiz evler mesuttur!
Sinemalar bunların envâına maliktir,
Gazinolar, dükkânlar hep o yola sâliktir!
Her yerde “vantilatör” her yerde “Frigidaire”35!
Servetsiz refah, huzur isteyen kabre gider!
Fakiri düşünürsen, ye’sin elemin artar,
Elinden geliyorsa onu zilletten kurtar!
bağlantılı olmuştur ve kültünün merkezi memphis’tir. aslında apis verimlilik
tanrısıdır. güneş diski ve uraeusserpentten oluşan boğa tacıyla betimlenmiştir.
kutsal apis boğası, memphis’te bulunurdu ve serapum’da büyük bir kitle halinde
apis boğalarının mezarı bulunuyor. Bk.“Thomas Woodrow Wilson”, Gelişim
Hachette Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, C.2, y.y., Interpres Basın ve
Yayıncılık A.Ş., 1993, s. 398 (nn)].
35
. [Buzdolabı (nn)].
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Zengin olanlar, yazın Avrupa’ya giderler
Banyolarda yatışır, hastalıklar, kederler!
Mâ ba‘dı alt sayfada
Mâ ba‘d
Mutavassıt kimseler “pilaj”lara koşarlar,
Sıcak yaz mevsimini böylelikle aşarlar!
“Re’su’l-Ber”36, “Baltîm”37 gibi tanınmış pilajlar var,
Bunların en marufu, muntazamı Re’su’l-ber “bâr”!
“Plaj de Alexandri”38 “; boyunca uzar
“Oto”lar, piyadeler muttasıl gezer, tozar!
“Sîdî Bişr”39 zenginlere muhtas “özel” bir plaj,
Emsaline nispetle vâsi’, güzel bir plaj!
“Mândârâ”40, “Ebû kîr”41dan bahsetmek uzun sürer
Herkes bilir mevcuttur onlara makîs çok yer!
Mısr’ın tezkâra değer meyvesi, sebzesi var;
Hurma, bânân, portakal, mandalina, mango, nar!
Kavun, karpuz pamplemousse hepsi meyve sayılır!
Hele insan bu arzın sebzesine bayılır!
Her mevsimde domates, patlıcan, kabak, hıyar
Arada çıkıp batan pırasayla enginar!
Fasulye, bakla bamya; ıspanak, mulûhiye
Et yemez yiyemezsen, bol bol yeşil sebze ye!
-Mâ ba‘dına bakınız36

. [Mısır’ın kuzeyinde Akdeniz sahilinde bulunan küçük bir şehir (nn)].
. [Mısır’ın kuzeyinde bulunmaktadır (nn)].
38
. [İskenderiye plajı (nn)].
39
. [İskenderiye’nin doğusunda bulunan ünlü bir semt (nn].
40
. [İskenderiye’de bir semt adı (nn)].
41
. [İskenderiye’den 23 km uzakta Akdeniz kıyısında bir ilçe (nn)].
37
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Mâ ba‘d
Mısr’ın bir karpuzu var “Şilyen Balak (!)” adında
Müstesna bir hâsse var, elvânında, tadında!
İçi parlak kırmızı; ağızda durmaz erir,
Hele buzda durursa kalbe inşirâh verir!
“Feyyûm”42 üzümleriyle “janaklis”in43 üzümü,
Çekirdeksiz üzümler! Çeker dikkat gözümü,
Üzümden daha latif meyve olmaz sanırım,
Mısır’da elma-armut yok dersen, inanırım!
Çilek, şeftali, incir... daha birçok varsa da
Hariçten gelen dahil değil bu hülasada!
Memnu meyve hangisi? Onu “Havva”dan sorun
Cennetten kovulmamak istersen ondan korun!
Medeniyet namına Mısr’ın fahre sezâvâr
Çok âlî binaları, gratte-ciel’leri var
Meşhur camilerini saymak zahit işidir,
Kimse demez bu methi yapan “Hoca kişi”dir!
İçinde “mumya”ları en kadim eserleri
Câmi “büyük müze”yi buna makîs yerleri
-Mâ ba‘dına bakınızMâ ba‘d
Kaydetmek bir medeni vaziyetse üstüme,
Yazmakla, kaydetmekle bitmez bu müthiş küme!
Mısr’ın hele kışına söyleyecek söz olmaz,
Evler, yazdan başlayıp odun kömürle dolmaz!
42

. Kahire’nin Güneybatısında bir şehir.
. [İskenderiye yakınlarında bir semt adı (nn)].

43
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Tozu var, çamuru yok; yağsa da pek az yağmur,
Karlardan, tipilerden sektedâr olmaz murûr!
Ne kalın fanilalar, ne kâlûşlu çizmeler,
Kadınlar açık, süslü iskarpinlerle gezer!
Bu tarife bakarak, sanma kuraklık târî!
“Nil” mübarek arzında bütün hızıyla cârî
Geçtiği mahalleri feyze müstağrik kılar,
Mısr’ı ihyaya matuf kanallar, kantaralar!
Ecnebi fen yardımı olsa da bariz bâhir
Mısırlının denemez gayreti gayr-i zâhir!
Her fırsatta fellahın görülür ehliyeti
Hayrete şayan cihet-i huşûu, kanaati!
Kahire 1954
Mezhep İhtilafı

(h.7+7)

Namazımı kılarım, orucumu tutarım
Allah’tan başka yoktur bu dünyada tutarım!
Beş vakitte borcumu öder, korkmam günahtan
Hayir – şer; kaza – kader hepsi haktan Allah’tan
Sen dinsiz olandan kork, ben Mevlâmı tanırım!
Hakkı tahsil yolunda batılı kullanırım!
Muvaffak olmak için gerek tedbir, ihtimam,
Şer‘î hile makbuldür, diyor en büyük imam!
İnsanda bu fikrete, kanaate şaşarım,
Soracak müftü yoksa vicdanım müsteşarım
Böyle mi emrediyor bizi yaradan Mevlâ?
Batıl mezhep olamaz, olmamak elbet evlâ!
Menfur mudur yalancı, müfteri hâsid adam,
Hayatta beni ta‘zîb eden bunlardır her dem!
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Neye hak kaldırmıyor fâcirin vücudunu?
Bize göstermek için rahmetini, cûdunu!...
Kahire, sene 1954
Açıklamalar
Governant Efendiye

(h.7+7)

Efendi:
“Dadı” isen haddini bilmek gerektir sana
Kendini anlatmak mı istiyordun sen bana ?!
Benim aradığım şey namustur, fazilettir;
Senden de beklediğim; terbiyedir iffettir!
Kadın:
Mösyö’nün aradığı namussa, faziletse;
Bir güzelden beklenen sırf terbiye iffetse,
Bunu aramayanlar arayanlardan çoktur,
Dünyada faziletin ismi var, cismi yoktur!
Efendi:
Çok adam köpek gibi şehvetine tâbidir!
Şehvet olduğu yerde hak, fazilet zayîdir!
Kâmil insan nefsine hâkim olan insandır?
Sonun vahametini gösterecek: vicdandır!
Hisse, şehvete tâbi olmak büyük hatadır!
Bu hissi tatmin için izdivaç bir atâdır,
Evlen, evlatlarını eşini sev, bu yeter!
Memnûa ibtilâdan ne vardır daha beter!
Kahire, sene 1954
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Bir Kıta
(h.7+7)
Teemmüle muhtaçtır âlemde bütün işler!
Başlamazdan bir işin ölç enini boyunu!
Tevekkeli atalar bizlere dememişler:
“Karaman’ın koyunu, sonra çıkar oyunu!
Sağ, Solu

(h.7+7)

Akıl, vicdan gösterir insanlara yolunu,
“Sağ”ı cehennem bulan cennet sanır solunu!
Cüretkâr olan aşar, bî-pervâ hudûdunu,
Hayran hayran görürüm seyrini, suûdunu!
Medenî taşkınlığın sonu nedir? Bilemem
Her fikrin karşısında zilletle eğilemem!
Kahire 1954
Aruz Vezniyle Bir Kıta (a.)
Demiş, şirin sühan, “az söz seven” bir muktesit şair:
“Eğer maksûd eserse mısra-ı berceste kâfidir!”
Şu binden çok ziyade mısra-ı bercesteyi hâvî
Eser, maksudu temin etmeye elbette kâfidir!
Kahire 1954
Ölmezden Evvel

(a.)

- Aruz vezniyle (Feilâtün ........) İntikam almaya kalkışma düşün düşmandan 44
Bu büyük söz sana bir sağlığım olsun candan!
Kimse saymaz bunu âlemde kemâlden şandan
Kin değil afv ü mürüvvet aranan insandan
44

. “Acze düşmüş görünce düşmenimi,
Düşmen-i intikam olur gönlüm!” beyt-i meşhûruna telmihtir.
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Bir misal mi arıyorsun kütüb-i Rahmândan?
Başka hakem mi olur “ehl-i dil”e vicdandan?
Ben ölürken beni öldürmeye kalkan cânî
Olamaz fâcia bundan daha az insânî!
Gayz ü udvân iyilikten kılamaz müstağnî,
Ne senindir, ne adüvvünün bu cihân-ı fânî!
Kin değil afv ü mürüvvet aranan insandan
Daha cazip, daha sehhâr ne var ihsandan
Kahire 1954
Ahçı Kadın

(h.7+7)

-İşlerine giden eşlerin tevekkülü!“Senden evvel gelenler, çaldılar!” dedim, kızdı!
Bu şer’î hile bilen çok dindar bir hayırsızdı!
Beş vakit namaz kılar, abdest alır, ya almaz
Farzından, sünnetinden, her hâlde geri kalmaz!
On ahçı, yüz hizmetçi… birbirinden bin beter!
İşimizi görürse, bu, dedim, bize yeter!
Bin duyur, duymadım der, karnı tok, gözü açtır!
Yemeğin çeşnisine bakmak bir ihtiyaçtır!
Bin ye’se yemedim der inkâr etmek adeti?
Yapmaktan çok yemekte görülür mahareti
“Hanımımı, beyimi memnun etmek emelim!”
Harama el uzatmam, kurusun, diyor elim!
Dün dikkat ettim, benim pilicimin göğsü yok!
Göğsü, dedim ne olmuş? Dedi, yavru zayıf çok!
Baktım sütüm kaymaksız, sulu! Sordum bu neden?
Böyle getirdi dedi getiren süthaneden!
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Son bir yemek yapmıştı içinde eti yoktu!
Et dediğin hep kemik, dedi gözüme soktu!
Çeşni onun hakkıdır, kalan bizim hissemiz;
Bu kadere razıyız, yoktur candan kimsemiz!
Kahire, sene 1954
Doğum ve Yaşayış

(h.7+7)

Menfaate bağlanır doğumla bütün işler?
Arızasız bir hayat, bir saat gibi işler
Onu kuran, işleten aldığı yevmî gıda
Ana sütüyle eder ekseriya ibtida!
Zevi’l-ervâh45 hakkında tabiatın kanunu!
Aynı kanuna tâbimâ fevk ile mâdûnu!
Gıdasını almayan şahs için hayat yoktur,
Hayat temin şartları hem ağır hem de çoktur!
Kahire, sene 1954
Bir Beyit

(h.7+7)

Yaşamak için doğdun, öldürmek için değil.
Yemek, yaşamak hakkın, ancak vazifeni bil!
Bir Kıta
Hoş söyle edille aranmaz senden
Halkı avutmaktan kolay ne vardır?
Avam-firîbâne sözler dururken
Hakkı öne sürmek, büyük hatardır!
Kahire, sene 1954

45

. [Canlılar (nn)].
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Lügat Meşguliyeti
(h.7+7)
Faydalı bir eğlence: Lügat meşguliyeti!
Bu sayede artmakta tebliğ kabiliyeti!
Müteradif sözlerin çoğunluğu, kesreti
Kaldırdı, kaldırıyor azınlığı nedreti!
Yeni sözlerden doğdu bin şairane beyan
Vezinde, kafiyede etmedim asla ziyan!
Emniyet diyemezsen güvenlik der geçersin!
Yeter ki “sayın yazar” bu tadili becersin!
Kafiye hususunda bahsettiği kolaylık,
Müddete tâbi değil, ne senelik ne aylık
“Commentaire”e mukabil “tefsir” kâfi değilse
“Yorum” var, onu kullan, yapma bunu hâdise
Ecnebî lügatlere gösterilen rağbete
Ne şaş, ne itiraz et bu da bir “variyete”!
İki yıldır oldum bir “köşe kadısı” müthiş!
Beni meşgul ediyor bu çok eğlenceli iş!
Kahire, sene 1954
İnceleyen Fakat İncelmeyen Zata
Bu mazlum zâliminden medet umsa da haklı;
Başka şey düşünemez, kurtulmaktadır aklı!
Felâket zamanında mantık, hikmet aranmaz
Tahakkuk etmeyecek vade kimse inanmaz
İnsanda şükran hissi uyandıracak nedir?
Küfrandan hazar etmek elbet âkilânedir!
Bir ismin bir eserin nedir size zararı
Garezin, husumetin fazladır bu kadarı!
Bütün beklediğim şey sizden insaniyetti,
Vatandaşlık namına bir zerre hamiyetti!
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(h.7+7)

Sözlerim belki sizi tuğyana sevk edecek,
Başka yolunuz yoksa sâkit, sâkin gidecek!
Kahire, sene 1954
Bir Mülâhaza
(h.7+7)
Düşmanımda ne insaf, ne mürüvvet hissi var!
Bir çare kalmamış mı gayzı teskine medâr?
Hayvanî kuvvete mi bu dünyada itibar?
Zayıf için adalet, hiç bitmeyen intizar!
Kahire, sene 1954
Mısır Cumhuriyeti

(h.7+7)

Yaşasın Mısr’ın adil, nezih cumhuriyeti!
Yaşasın ihtilalin çok güzide heyeti!
Mülkü düşmandan tathîr en birinci niyeti!
Hak sıyânet eylesin, dâim olsun himmeti!
Tasvire hacet mi var, münkeşif mahiyeti!
Tevazuundan zâhir şerâfeti, haşmeti!
En hicrî mahallere uzanır kerim eli,
Zayıfı çiğnenmekten kurtarmaktır emeli!
Ne işler başarmadı iktidara geleli!
En büyük mucizesi: Keşfeylemek hiyeli!
Yaşasın ihtilalin çok güzide heyeti,
Yaşasın Mısr’ın adil, nezih cumhuriyeti
Kahire 1954
Bir Beyit
(h.7+7)
Kölelik hissi sana babandan mı müntakil?
Şerif insansan eğer, yaşa hür ve müstakil
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Sans Façon
İnsanı bitirir bu “Altındağ”lı,

(h.6+5)

Kahrından kurtulmak talihe bağlı!
Tedbirin bu yerde tesiri azdır,
En az iş görecek varsa: Niyazdır!
Yaklaşma, uzaklaş tehlike varsa
Yiğittir 46 onu kim baştan savarsa!
Hedefsiz yürüyüş, şerefsiz savaş,
Vasıl olmaz sandım yürüyen yavaş,
Koşan çabuk varır, eğer düşmezse,
Bir at, otomobil onu ezmezse!
İtidali elden bırakan mecnun,
Hatasını bilse görünmez memnun
Dünyada tek değil akıllı deli,
Bunların ben oldum en mükemmeli!
Çırpınacak nem var benim bu işte,
Servet saadetse öbür gelişte!
Kahire 1954
Ölüler ve Diriler

(h.7+7)

Yüzlerce sene evvel gelmiş, gitmiş bir şair,
İki muntazam mısra yazmakta aczi zâhir,
Zamanın şairi: Açlıktan ölmüş insan!
Ona bu boş keseden bugün yapılan ihsan
Ne fayda temin eder? Bunu ben hiç anlamam
Bu geç kalmış takdirler, israflar bence haram!
Her şey vaktinde gerek, geçen şey unutulur,
Onu asrî bir şair yerin dibinde bulur,
46

. Yiğitlik şartı derler: Onda dokuzu firar, biri hakkı müdafaa!
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Özrün o kurbanına bir eser ithaf eder
Muhakkar ölen adam olur en son muteber!
Ne topal bir itibar, ne değersiz bir takdir!
İnsan eğer insansa edilmez böyle tevkîr!
Muharrir ölü için ne düşünürse yazar,
Mahsûdunun önüne bilakis kuyu kazar!
Kendini göstermektir onun başlı emeli,
Sizi telvîs etmeye uzanır iki eli!
Ölüleri metheder, hasma ta’n etmek için
Kuvvetinizi kırmak, sizi eritmek için!
Kahire 1954
Tıynet-i Beşer
Yüz binlerce öküzü, koyun ve saireyi

(h.7+7)

Büyük bir iştah ile sömürürüz bir iyi!
Mahlûkatın eşrefi sayılmıyor mu insan?
Aslan, kaplan, kurt, köpek saldırıcı hayvanlar,
Önlerinde kendine has meziyetleri var!
Açlıktan, ya korkudan hayata kastederler!
Yılanın kuyruğuna basmak hatardır derler!
Bizdeki hırs, ihtirâs en vahşî hayvanda yok,
Hayvanlarda olmayan noksanlar insanda çok!
Bizde tok, açtan fazla tecavüze meyyaldir!
Bu bize kendimizi tanıtacak bir hâldir!
Kahire 1954
İnsan ve İştiha

(h.6+5)

Bir lokmaya değmez bu süflî hayat
İnsanda şerâfet bu mudur? Heyhat!
91

Perhizkâr yaşamak bence emeldi,
Bu iştiha bana yedikçe geldi!
Ûlü’l-emre
Son Hitabım

(h.7+7)

Ricamı, ilticamı dikkate almadınız!
Beni me’yus eylemek olamaz maksadınız!
Bunu tahayyül bile düşürür ye’se beni,
Uğradığım mesâib hiç de değildir yeni!
Ben hıyanet etmedim, beni hainler attı:
Herkese hain demek kötü bir itiyâttı!
Çetin olur, diyorlar, ûlü’l-emrin inadı
Onun benî ifnâdan nedir lâkin muradı?
Bir mazlumdan öç almak yakışmaz elbet ona
Çok hayrı olmaz denir, bir iş kalınca sona
İhsan Adlî hür doğmuş, hür yaşamış insandır,
Onu yaşatan azim, öldüren de imandır!
Memlekette hürriyet var, dediler, inandı,
Menfaatperestlerin boş sözlerine kandı!
Uğradığı isnatlar, iftiralar yamandı,
Kanunu haklılara bir istinatgâh sandı
-Mâ ba’dı alt sayfadamâ ba‘d
İsterse haksız olsun mültecî kovulamaz?
Buna cür’et-yâb olan vicdan rahat bulamaz!
Düne kadar kapalı kalan Bâb-ı âliyi
Kabul için sandımdı, açıldı ahâliyi!
Muhterem “demokrasi” sözden ibaret misin?
Özel bir imtiyaz mı, genel bir nimet misin?!
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Fenalık kuvvetini tatbike mahal yoktur,
İnsaf! Uluvv-i cenâb imkânları pek çoktur!
Sevgili milletimle istedim helâlleşmek,
Ölmezden biraz evvel son merhalemi aşmak!
Kahire, sene 1954
Zafer Temini

(h.7+7)

Zafını derk etmeyen, hud‘a nedir bilmeyen
Ezici bir kuvvetin önünde eğilmeyen
Bu savaş aleminde zafer temin edemez?
İnsana “tâlih-i harb” bî-fütûr yürü demez!
Hak Peşinde
(h.6+5)
Madem ki hakkımdır isterim dedim
Onu gâsıbından gidip istedim!
Emelin gayrete bağlı husûlü:
Almanın, vermenin var bin usûlü:
Tercihen ricayla, yumuşatarak!
Şekvayla alınamaz kolaycacık hak!
Savaşı, ölümü koymuşsan akla!
Niyetini olsun hasmından sakla!
Zaferin başlıca âmili: Kuvvet
Hud‘adır verecek ona takvît
Tez davranan, çokluk galebe çalar,
Darbeyi ilk yiyen toprağı yalar!
Hile aykırıdır deme imana,
Meşru gazâsında her Müslüman’a
Hud‘ayı emreden peygamberimiz!
Var mı bizim başka tutar yerimiz!
Kahire, sene 1954
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Mezarlar Başında
Ruhumun Sesi:
-Bir Hayâl!-

(h.7+7)

Ey faziletli adam, ey umulmadık zâir!
Bir haber mi getirdin fâni dünyaya dâir
Bir tesadüf mü seni bu yerlere sevk etti?
Belki de tasarlanmış “özel” bir ziyaretti?
Şüpheli nazarlarla uzaktan bakma bana,
Çok samimi bir ricam, bir teklifim var sana!
Gel kabrimin başına
Yazmak için taşına
Şu birkaç kelimeyi
Unutma kaydetmeyi
İsmimi defterine!
İhtilafı götürmek istemezsen derine!
Sığındım avâlimin Allahu Ekberine
Bu himmetin geçecek bin Fatiha yerine!
Eden etsin itiraz
Sen yaz bilâ ihtiraz!
-Mâ ba‘dı alt sayfadaMâ ba‘d
E‘ûzu min şerri’n-nâs
“İhsan Adlî” o hassas,
Fatîn, metin şahsiyet
Yaşadı hayli müddet!
“Yoktur ümidin dibi!”
Bir mücahitmiş gibi
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Koştu durdu sağlanmaz mefkûreler peşinden;
Görmek kolay değildir neticeyi peşinden!
Ne kâhin, ne sihirbaz
Görüşü vardı biraz!
Hak fikriyle savaştı,
Demiyorum: Yavaştı,
Hadîd mizaç, tez canlı,
Ne şanlı, ne de kanlı!
Tek başına dövüştü
Mecrûh, perişan düştü!
Fedakârdı, cesurdu
Cesareti kusurdu!
Mâ ba‘dı alt sayfada
Mâ ba‘d
Fikri, kalbi açıktı,
Haklıydı haksız çıktı!
Menfaat aramadı!
Bir işe yaramadı!
Burada gömülüdür!
Yerde yatan külüdür!
Kül oldu, kül edildi,
Hiç cevhersiz değildi!
Münevver, âteş-zebân;
Körüklüyordu zaman!
Cebr ile ikrâh ile
Fenaya gitse bile
Bir fenalık yapmadı,
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Doğru yoldan sapmadı!
Haksız işe mu‘teriz
Kötülükten muhteriz
Çalışkan, kanaatkâr,
Yetmiş beşlik ihtiyar!
Mâ ba‘dına bakınız
Mâ ba‘d
Şimdi Hak nezdindedir?
Bir genç kadar zindedir,
Semalarda yaşıyor;
Bulutları aşıyor,
Her yeri dolaşıyor.
Arza da ulaşıyor!
Ruhuna sordum, dedi:
Bu hayât-ı sermedî!
Cihanda bin belâ var, hayatta ibtilâ var,
Ölümde i‘tilâ var!
Ölüyor, öldü diye beyhudedir telâşlar,
Ebedî hayat ancak öldükten sonra başlar,
Toprak olsa da cismi,
Şairin kalır ismi,
İhsan Adlî şairdir,
İktidarı zahirdir,
Kimse inkâr edemez,
Etse de kâr edemez!
Son
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Kahire, sene 1954

Boş Adam
Kalbinde derin iman,

(h.7+7)

Aklında hiffet noksan!
Bıktım bu boş adamın nafile namazından
Ne çıkar böylesinin Tanrıya niyazından!
“Ya Râb” dediği zaman ürkersin âvâzından
Bütün bu yaptıkları: Havf ü ihtirazından!
Yemekte beklersiniz bitirsin duasını,
Duasından alıyor deve iştihâsını
İnce eler, sık dokur,
Günde kırk “Yâsin” okur!
“Sure”lerden müessir olanını ayıklar,
Muazzez nefsi için şifa, kuvvet sayıklar
Memlekette tanımış bütün sihirbazları
Boşadığı, aldığı ale’l-hesâb üç karı
İkisi boşanmışlar üçüncü: Henüz esir
Allah’tan başka yoktur ona kuvvetli zahîr!
Ne nikâh, ne nafaka, ikrâh ile kaçmışlar
Baba evinde onlar ne susuz ne açmışlar!
Mâ ba‘dına bakınız
Mâ ba‘d
Kocanın pintiliği bunun büyük ispatı
Cehli kıskançlığı var, zehirliyor hayatı!
İçki içmez, hoşlanır “bar”a, dansa gitmekten
Alafranga bir şarkı,bir keman işitmekten!
Onu sen ilk görüşte aklı nâkıs sanmazsın,
Ona mecnun diyenin sözüne inanmazsın
Bin kusuru, aybı var,
Lâ ya‘lemü gaybı var!
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Ahireti münevver (!) dünyası mahpus, zindan,
Bin sadakat yemini her gün çıkar ağzından!
Bin yalan, bin hilenin bulmuş şer’î yolunu
Allah affeder, diyor, mücrim müznib kulunu
Yeter ki namazını muntazam edâ etsin!
Oruç tutsun, haccetsin “hak!” diye nidâ etsin!
Zekâttan hiç bahsetmez, kıymeti yok paranın,
Deşilmesini asla istemez o yaranın
Olsa milyon serveti
Sarfa mâni hisseti!
Son

Kahire 1954

Pek Mühim Bir Açıklama
Tanımadığım bir genç geçende geldi bana

(h.7+7)

“Çekinmem, duyduğumu söylerim, dedi sana:
Sen bir zamanlar Türklere katil demişsin!” dedi 47
Sözüm, dedim, müstesna güruha ait idi!
Nezih bir ekalliyet şimdi “çoğunluk” oldu,
Memleketim hür, âkil şahsiyetlerle doldu!
“Millet” dendiği zaman umum maksut olamaz!
Hiç bir memleket mutlak asillerle dolamaz!
Her yerde müfsitler var bir kitle teşkil eder
Cürmü, mesuliyeti zayıfa tahmil eder!
Ben necip milletime her zaman hürmet ettim,
Gençteki delalete lâkin çok hayret ettim,
“Bir şeyden maksat neyse hüküm ona güredir!”
Neşrettiğim yazılar demedim ben: Köredir!
47

. Hâinâne bir yorum, beni vatanıma düşman tanıtmak için yapılan alçakça bir
iftira!
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Basîret-kâr olanlar söylerler hakikati
Bin sözüm var müeyyed kalbimde sadakati!
Zoraki Şair
Ne yazsın? Düşünüyor!
Dedi: Başım dönüyor!
Dedim: Sen ilham ara?
Düşünmek etmez para!
Şi‘re ait mevzu çok,
Lâkin sende hiç aşk yok!
Kafiye bulmak zormuş,
İnsanı yoruyormuş!
Pek tabi yorar seni
Güldürüyorsun beni!
Bu müşkülat sencedir,
Bence bir eğlencedir,
Sana verdim yerimi
Oku şiirlerimi!
Kafiye bulmak zorsa
Seni çok yoruyorsa
Bu boş sevdadan vazgeç
Yorgun düşersin er geç!
-Mâ ba‘dına bakınızZoraki Şair Mâ ba‘d
Ne çıkar sıkınmaktan?
Ne doğar ıkınmaktan?!48
48

. Soyez plutôl maçon si c’est votre talent (Boileau)
Daha iyi duvarcı ol istidadın eğer buna “bu işe” ise
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Şi’rr için ölmek haram
Bu değil sence meram!
Ne yazsam? Diye sorma,
Aklını fazla yorma!
Yaz, bilfarz “hakk”a dair
Olsun kudretin zâhir
Sun okuyucuna onu,
Hayırdır bunun sonu!
Dedi gaipten bir ses:
Bu kadar el verir, kes!
Aşk olsun, şair sana,
İşte hakkın, alsana!
Son

Kahire, sene 1954

Ebûnâ
Kıptî Papazı
Yok Araplıkla asla neslen münasebeti,
Firavundan kalmadır Kıptî’ye asaleti!
“Ortodoksluk”dur resmen mezhebi, diyaneti
Katoliklikle kısmen olsa bile nispeti!
Papazdan çok hocayı andırır kıyafeti!
Başında siyah sarık mukaddes alâmeti!
Kıptîlerin maruftur imanda salâbeti!
Bu yönde sakalında görülür mehâbeti!
Sarı-esmer yüzünde yazılı kavmiyeti!
Kimse yoktur diyemez zekâsı, feraseti
Gözlerinden bellidir hissiyatı, fikreti!
Boileau – San’at-ı Edebiyye
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Sözlerinin yoksa da büyük ehemmiyeti
Lisân-ı hâli size anlatır her hikmeti
Kilisede, hariçte var bin meşguliyeti
Pek âlim değilse de barizdir fazileti!
Mesaisi gösterir azmindeki kuvveti!
Kiliseye, millete muhavvel maişeti
Mâ ba‘dına bakınız
Ebûnâ Mâ ba‘d
Nikah merasiminde çoktur faaliyeti!
Kıptîlerin bir sözle yok boşanma âdeti?
Mahdut olsa bile kadının hürriyeti!
Telkin eder herkese hukuka riayeti!
Görülmemiş gibidir kavmine ihaneti!
Cahilleri nifâka sürse de din gayreti!
Her işte hayra masrûf “ebûnâ”nın himmeti!
Kayda değer, el-hâsıl, milletine hizmeti!
Bir davete medyunum yaptığım şahadeti
Alsa da almasa da bir “kasîs zihniyeti” 49
Bu nazmım bir tuhfedir, gerçi yoktur kıymeti!
Dilerim cennet olsun dünyası, ahireti!
Son
Şair Doğan

(h.7+7)

Çok zeki çok: Ahmaktır!
Aradığı şey: Haktır!
Parada yokmuş gözü,
Fahre değsin mi sözü?
49

. Kasîs, Kıptî papazı demektir.
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Canı tez, gözü pektir
Demiyorum ben: Tektir!
Onu saran meraktır
Ağlatan: İftiraktır!
Bozdu en son şi’r ile
Yorulur bile bile!
Başında bin gaile
Hayat değil, hâile!
İnsanlara karışmaz
O kimseyle yarışmaz
Dostu hemhâlı yoktur
Hasetçisi pek çoktur
Bu ne bitmez kin, garez
İhtiyarlık; son maraz!
Kuvvet versin de Mevlâ,
Ölmekten elbet evlâ
Kahire, sene 1954
Gençliğe Öğüdüm

(h.7+7)

“Tırnova”da doğmuşum “Rumeli”nde büyüdüm,
“İstanbul”da okudum:Anadan helâl sütüm
50

Bir aile çocuğu, vatanın öz evlâdı,
Babamın vatanına büyüktü itimadı,
Her ferdin, doğru yanlış vardır bir ictihadı!
Mektebe51göndermekten beni onun muradı

50

.Teselya’da, Yenişehir’e yakın “Tırnova” kasabası, sene Rumî 1295. [Bk.
Machiel Kiel, “Tırnova”, DİA, C.41, TDV Yay., s.117. (nn)].
51
. Doğmuşum dedim: Filhakika, insan nerede ne zaman ve ne gibi şartlar
altında doğduğunu bilemez, onu ona söylerler.
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Vatana bir fedakâr unsur kazandırmaktı!
Bana, kardeşlerimden belki de fazla baktı!
Saffetle ben siyasî ceryanlara katıldım;
Tam ifâ çağındayken hizmetimden atıldım 52!
Mâ ba‘dına bakınız
Mâ ba‘d
Kırk senemi gurbette geçirdim mütehassir,
Eller elinde hayat, elemnâk müte’assir!
Istırap, ölüm 53 gördüm, sefalete katlandım
Beni tatmin edecek bir gün gelecek sandım!
Uğradığım müşküller54 tasavvur edilemez;
“Dün”ü bilmeyen “gün”ü, “yarın”ı hiç bilemez!
Malumatta, görgüde hayli olgun hâldeyim
Öğüt verebilecek dolgun sin ve sâldeyim!
Şimdi beni dinleyin, gençler: Nezih evlatlar!
Dünyamız başkalaştı, değişti itikatlar!
Kadimden bahsedene “köhne adam!”, demeyin
Onun her söylediği söze, demem: Baş eğin!
Eskiden yüreklerde gizli bir korku vardı,
Kötü bir iş yapanlar onu sır tutarlardı
Mâ ba‘dı alt sayfada
52

. Bir asker olan pederim beni ilk defa “Manastır Rüşdiye-i Askeriyesi”ne
binbaşılıkla “Siroz”a naklinden sonra, İstanbul’da Eyüp Sultan’da leylî “Baytar
ve Eczacı Rüşdiye-i Askeriyesi”nin zâbıtân evlatlarına muhasses “sınıf-ı
mahsus” una kaydettirmişti. Bilahare “Kuleli” idâdiyesini ikmâl etmiş ve
Mektebi harbiye’nin son sınıfına kadar gelmişken mes’ele-i siyâsîden dolayı
mektepten alınmış ve irâde-i seniyyeyle Selânik vilayeti maiyet memuriyetine
tayin olunmuştum. Hürriyetin ilânından sonra hukuk tahsilimi İstanbul’da ikmâl
ettim ve askerlikle alakamı kestim.
53
. “Kasaba” kaymakamlığımda tevkifimi musavvir şiirlerimi okuyunuz.
“Şiirlerim” unvanlı ilk, mecmua-i eş’ârımda münderictir. Sayfa 15.
54
. Gurbette iki erkek evladımı kaybettim. Aynı mecmuada “Sevgili
İskenderime” unvanlı mersiyemi okuyunuz! Sayfa 96. [(Orijinal metin) nn].
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Mâ ba‘d
Getirmemek mümkün mü “cahiliyet”i yâda
Haya korku kalmadı hür, medenî dünyada!
Dünya bugün çatısız duvarsız bir odadır,
Yapılan rezaleti açıklamak modadır!
Ey genç, tahzîr ederim yaşı tezyiften seni?
Bir millet hakikatte olmak için medenî
Genç, ihtiyar herkese hakkını vermelidir,
Bunu tanzim edecek onun kendi elidir!
Hakkı müdafaada çok cesur olmalıdır
Gençlik harp alanının en parlak meş‘alidir!
Cidâlin başlı şartı mütecâviz olmamak,
Söndürün, durmayınız, başlamadan infilâk!
Bu son harpler gösterdi vahşetin envâını
Gördük mü’temerleri, ümmetler ecmâını!
Hangi hakka müstenit bütün bu yaptıkları?
Galiplerin elinde kalıyor kaptıkları!
Binlerce, milyonlarca masumları kırdılar
Evlatları anadan, babadan ayırdılar
Mâ ba‘dına bakınız
Mâ ba‘d
Bin hezeyan söylenir, herkese siz kanmayın,
Beni eski kafalı bir ihtiyar sanmayın!
Yaşlandım, eskimedim, çok görgülü yeniyim!
Medeniyetçilerden bin daha medeniyim!
İfratlara gitmekten her zaman hazer ettim!
Diyemem bir varlığı yok edin, heder edin!
Muhafazakâr olmak yıkıcılıktan yeğdir!
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Zarar muhakkak ise izalesi gerektir!
Hak batıl mütehavvil, renk alır günden güne?
Sağlık verene bakma, istinat et görgüne!
Müşaheden, tecrüben sana yolu gösterir!
Ne kanaatler var ki güneş doğunca erir!
Bu bir zaman işidir, ancak basiret gerek!
Hakkın tecellisinde bir gaye var müşterek!
Bundan bütün insanlar, şüphesiz faydalanır!
Bir hak veya nahakkın vücuduna inanır!
Bir kanaat olmazsa insan rahat yaşamaz
Seyrine hâil olan engelleri aşamaz!
Son
Kahire, 24 Ekim 1954
Bir Fasıla
“Gençliğe Öğüdüm” başlıklı manzumemi yazdığım gecenin
sabahı vücudumda bir rahatsızlık, kafamda bir yorgunluk
hissettim, bir müddet sonra derece-i harâretim “40”a yükseldi!
Başucuma gelenleri tanımayacak kadar dalgın imişim.Üç doktor
çağırmışlar, bunlardan ilk gelenin verdiği üç iğneden yalnız
birini istimal etmiştik, ikinci gelen doktor ki dostumdu, bunun
zararlı ve bîlüzum olduğunu söyleyerek kullanmaktan menetti.
Mühlik olmayan yanlış teşhis edilen bir hastalık için gayet şedit
ve mühlik bir ilaç! Ertesi gün ağzımda ve boğazımda meş’ûm
asarı görüldü. Tam bir ay yatakta kaldım. Refikam ve kızlarım
beni şiir yazmaktan, yorumlamaktan mene çalıştılarsa da ben
kalktıktan sonra yazmaya devam ettim! En son şiddetli bir
vertige bana çocuklarımın haklı olduklarını gösterdi! Uzvu
büyük bir rahatsızlıktan ziyade ihtiyarlık istirahata ihtiyacımı
anlattı, “ihtiyarlık siniri” sernâmeli şiirimle yazılarıma son
verdim. O sırada hatırıma tebâdür eden şu kıtamı burada
bilmünasebe tekrar ediyorum:
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Demiş: Şirinsuhan az söz seven bir muktesit şair
“Eğer maksut eserse mısra-i berceste kâfidir
Şu binden çok ziyade mısra-ı bercesteyi hâvî
Eser maksudu temin etmeye elbette kâfidir!
İhsan Adlî Serter

Kahire, 28 Ocak, 1955

Millet
(h.7+7)
“Millet” kime diyoruz? Dur, dinle de söyleyim
Fikrim sözüm açıktır, ben ezelden böyleyim!
Seçimlere bağlıdır bir halkın idaresi!
Adalet icrasının var mı başka çaresi?
Müntahab milletinin en önemli uzvudur:
Bir araya getiren cemiyet “millet” budur!
İçinde iyiler var, kötüsü de mevcuttur!
İyi, kötü hepsi de o milletten ma‘duddur!
Deme fenalıkların öz faili meçhuldür,
Yapılan mezalimden bütün millet mesuldür:
Suçlu ferdin olsa da şahsî mesuliyeti! 55
Kahire, sene 1954
Mücrim
Yaptığının bir cürüm olduğuna kanidir;
İmtina etmesine menfaati mânidir!
Neticeyi önceden düşünmeyi istemez!
Gizli yaptığım bu şey meydana çıkar, demez

55

.1950 senesi “şiirlerim” unvanı altında tab ve neşrolunan ilk mecmuamda
vatana dair yazdığım şiirimi okuyunuz. Sayfa 157.
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Adaletin pençesi tutunca yakasından
Onu çeker, çıkarır şeref mıntıkasından
Beraat asıllığı uzun bir üzüntüdür,
Bu asıllar, hikmetler hep birer döküntüdür!
İki şerden birini ihtiyar zarureti,
Bin güçlükle doğurmuş bu asılsız hikmeti!
İnsan mücrim olmazdan mücrim addolunmaz
Bu ismete verilmiş zarurî bir imtiyaz
Lâkin cürmün masdarı hiç şüphesiz insandır!
Bunu ifşadan bizi meneden: “Hüsnüzan”dır!
İnsanlardan korkmaya birinci sâik budur!
İnsan elinde dünya bir muazzam “pusu”dur!
-Mâ ba‘dına bakınızMücrim Mâ ba‘d
Biri seni boğmazsa,düşün: Niçin boğmadı?
Deme, saffetle, insan boğmak için doğmadı!
Bunun için doğan var,
Hemcinsini boğan var!
Müdafaa meşrudur,
Tecavüzse memnudur:
Mücrim olma, masum ol!
Kazanmazsan mahrum ol!
Çalma elin hakkını
Ara müstahakkını
Son

Kahire, sene 1953

Beyit
(h.7+7)
Doğrulukla çalışan kazanamaz denemez;
Gerçi insan cihanda her güçlüğü yenemez!
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Hayâller Hakikatler
Doğruluk Hissi

(h.7+7)

Dünyada en ziyade hilekârlık câridir,
Doğruluk hissi, meyli salâbetten ârîdir!
Mefkûreler, hayâller “tebellür” etmez erir
Hakikat, üryan, vâzıh kendisini gösterir!
İyi-Kötü
(h.7+7)
İyi-kötü beyninde maznûn, mefrûz bir fark var!
Aradaki bu farka etmeli mi itibar?
Sizce iyi olan şey bence belki fenadır?
Sizin iyi demeniz fuzulî bir senâdır
İhtilal

(h.7+7)

Semaya bakıp deme: Bugün hava çok iyi!
Bir bulut bir fırtına altüst eder her şeyi!
İhtilal kasırgadır, bir “tufan hayır ve şer!”
Binnetice memleket ya yükselir ya düşer
Kahire 1954
Hayâller Hakikatler
Sefahat Hayatı

(h.7+7)

Keyfi, zevki olsa da acısı ondan çoktur!
Şerefle yaşamaktan daha keyfi şey yoktur!
İhtirasa kapılma, zaptet, zar zor, nefsini
Feda etmek makul mu bir şey için hepsini?
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Şöhret Temini Çaresi (h.7+7)
Avâmfîrîb olmayan hürmet, şöhret bulamaz,
Bîtaraf meziyetler medar olsa da biraz! 56
Millî gururu kıran hakikatler acıdır!
Ballı kaymaklı sözler her derdin ilâcıdır!
Hayâller Hakikatler
Bir Zühûl

(h.7+7)

İtiraf ediyorum: Yanıldım felsefemde!
Boşuna veznetmişim: Dirhem yokmuş kefemde!
Kerem, ulüvv-i cenâb zamîrde değil, femde!
Sırtımda raksa kalkmaz, insaf olsa (efe)mde!
Şöhret Afettir

(h.7+7)

Şöhret afet demişler, hiç fena kelâm değil,
Doğurduğu müşkülü, maksat iktihâm değil!
Haset, adâvet doğar kazanılan şöhretten
Çok yıkılanlar gördüm, her yerde bu afetten!
Şeyhin Sözü
(h.7+7)
“Arif ol, maruf olma!” demişti bana bir şeyh
Dikkatimi üstüne çekmişti bu nadir şeyh!
Hakkını teslim ettim, tutamadım sözünü,
Hırs u tamah insanın karartırmış gözünü!
Kahire 1954
56

. “Ey vatan, Ka’be’de siyaha bürün
Bir elin Ravza-i Nebî’ye uzat
Bir elin Kerbela’da meşhede at
Kâinata o heybetinle görün!”
gibi sözler söylememiş olsaydı, meşhur kaili büyük bir kâtip bir münşî
olmaktan yukarı çıkamazdı.
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İnatçı
Bilmiyorsan söyleme, elverir bu kadarı,
O küçük bir sûrsârdır 57 ne sinektir ne arı!
Hayâller Hakikatler
Sineklere Karşı

(h.7+7)

Şu halâskâr “Sheltox”u getir dedim eşime!
Gözümü oyuyorlar benim melun sinekler,
Nereye gitsem, kaçsam düşüyorlar peşime,
Bu muacciz mahlûklar beni bitirecekler!
Sinek ve Arı “tezat”

(h.7+7)

Sinek, elin meşgulse gelir gözünü oyar,
Arsızlık sayesinde bol bol yer, içer, doyar!
Bin bir latif çiçekten, kırlarda, nevâle-çîn
Bal yapan bir arıyı gördük mü öldürürüz!
Müdafaa hakkını gayr-i meşru görürüz,
İğnesini kullanır bizden korktuğu için!
Arıya İhtarım

(h.6+5)

Sokmaya mı geldin beni, haşarı?
Kırlarda dolaşır, bal yapan arı!
Seni öldürenler biraz da haklı!
İğnene gidiyor görenin aklı!
Kahire, sene 1954

57

. Mısır’da kesretle bulunan bir nevi muzır hamam böceği
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Hayâller Hakikatler
Para İhtiyacı

(h.6+5)

Ak akçe demişler, kara gün için!
Bunun en doğrusu: Her günün için!
Dünya yoksul için bir zindan demek!
Ekmeği olana bir seyran demek!
Yemek Yaşamak İhtiyacı

(h.7+7)

Yemek için yaşama, yaşamak için ye sen!
Teessüfe hacet ne yağ bağlamazsa ensen!
Çok yemek bir zarardır: Keseye ve vücuda;
Şişmanlık mâni olur: Rükûa ve sücûda!
Uğurlu Uğursuz

(h.6+5)

Yıl uğursuzundur, çok doğru bir söz!
Her yerde görüyor emsalini göz!
Talihe bağlanma akilsen eğer,
Anadan talihli doğasın meğer!
Hayâller Hakikatler
Servet ve Sahâ
(h.7+7)
Paradadır şüphesiz, büyük kudret, keramet!
Sehâ, kerem olmazsa neye yarar o servet?
Bu melun vasıtayı kullanmazsak yerinde,
Ezici sıklet olur vicdanlar üzerinde!
Itnâb-Îcâz

(h.7+7)

Anlaşmak mümkün değil mesele de seninle
İki saat söyledin, şimdi de beni dinle:
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Mugâlata ve ıtnâb mantığa münâfidir
Seni ilzam etmeye bir dakikam kâfidir!
İnsana kıymet veren sükûtu, ciddiyeti,
Herze-gû edenin olmaz bir kıymeti!
Adalet Fikri

(h.7+7)

Adaletten bahseder zulüm gören her insan
Bu fikir sana gelir, bizzat zalim de olsan!
Karanlıkta yaşayan aydınlıktan anlamaz;
Kıyasla anlaşılır, farzen, siyah ve beyaz!
Kahire, sene 1954
Yazdım, Yazıyorum
Demem, gökte tâirim,
Bir kanatsız şairim!
Kin topluyor zâhirim
Hak olsun mezâhirim!
Senelerce kanadım,
Kırık kolum, kanadım!
Hayat bir merhaledir,
Yaşamak meseledir!
Eskiden işim çoktu,
Yazacak vaktim yoktu,
Fırsat buldukça yazdım
Her an meşgul olmazdım!
“Aruz”un muaddeli
Heceye meyl edeli,
Aklıma hiffet geldi,
Belki de kuvvet geldi!
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(h.7)

Şüphe yok, ihtiyarım
Elimde ihtiyarım!
Aruz, hece bence bir
Bunda yok külfet, cebir!
Mâ ba‘d
İtinam var mânâya
Değmez mi itinaya?
Hoşça gelir kafiyem,
Benim dilli cariyem
Bana itaat eder
“Boileau”58 duysa ne der?59
Durmadan yazıyorum
Kuyumu kazıyorum!
Bu yaş taab istemez:
Kimse çalış da demez,
Haram, ekmeğim de var,
İş sıkıntımı savar!
Az önce hastalandım
Sonum geliyor sandım!
Bir genç doktor çağırdım
Yataktaydım, ağırdım
Mâ ba‘dına bakınız
58

. [Nicolas Boileau (1636-1711): Boileau – Despréaux olarak da bilinen
Fransız yazardır. 1674’te yazdığı “Şiir Sanatı” (l’Art Poétique) ile şairler
topluluğunun kural koyucusu haline gelir. Eserlerinde günlük ve basit hayatın
resimsi gözlemlerinde başarılı olur. Nazmı yoğun ve güçlüdür; ama tekdüzelik
ve ağırlıktan kurtulamamıştır. Bk. Safa Kılıçoğlu/Nezihe Araz/Hakkı Devrim,
“Boileau (Nicolas)”, Meydan Larousse, C.2, İstanbul, Meydan Yayınevi, 1969,
s.466 (nn)].
59
. Boilleau San’at-ı Edebiyye unvanlı eserinde diyor:
La crime est une esclave et ne doit qu’obéir
Kafiye, itaat etmesi icap eden bir câriyedir!
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Mâ ba‘d
Yeni bir ilaç vermiş,
Tecrübeyi severmiş!
Bundan ben zehirlendim,
Ölümümü zor yendim!
Kızlarım telâş etti
Dediler: Baba yetti!
Kendine, bize acı,
Bırak şi‘ri, ilacı!
Vazgeçemedim hâlen
Yazıyorum bir âlâ
Senden kerem, sıyanet,
Ya Rab kuvvet ihsan et
Kahire, sene 1954
İfade Kıymeti
(h.7+7)
Aynı mânâyı veren her yazı bir olamaz,
Zevke göre değişir yapılacak itiraz!
İfadenin, üslûbun çok ehemmiyeti var,
Yazının, imzasının ayrıca kıymeti var!
Hayat ve Mukadderata Dair

(h.7+7)

Dertli için mezardan rahat bir yer olamaz
Dert var ki devasını insan arar bulamaz!
Onulacak maraz var, onulmayacak maraz,
Azap çekmek değildir çok yaşamaktan garaz!
Dünyaya gelmiş olan gitmekten neden kaçar?
Tedbirde noksanımız tevekküle yol açar!
Hayatı birbirine bağlayan zincirler var,
Bunlar kuvvetli bağlar, ağır fakat kıymettâr!
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Seviştiğim kimseler olmasa hayat hiçtir,
Her an mukadderatı düşünmek ne müz‘icdir?!
Kahire 1954
Bir Kıta
(h.7+7)
Bin iyi yap âcizsen yaptığın olur heder!
Bir hata et düşmanın, dostun seni zemmetsin
Kavi, fena da yapsa herkes onu metheder,
Za‘fa düşmeden öl ki etrafın matem etsin!
Kafamdan

(h.7+7)

Uğradığım güçlükler hepsi kalın kafamdan!
Zamana uymamaktan, söze, ahde vefamdan!
Temastan kaçınmaktan, bir nevi ihtifamdan!
Haris görünmemekten, mevcutla iktifamdan!
Bilenler bilmeyenler hücuma başladılar,
Fikrimi, akidemi, ruhumu taşladılar!
Kıymetli bir varlığı yıkmakmış meramları!
Ezelden mevcut değil, Hakka ihtiramları!
Kıta
(h.7+7)
İnsanlardan hak, takdir beklemek beyhudedir,
Onu hiç beklememek! O da ahmak işidir!
Bin kere “Haklıyım” de, dünya sağır kesilir,
Gizli bir kusur etsen bütün âlem işitir!
Kıta

(a.)

Birinin şemsiyesi, birinin bastonu var,
Birinin pantolonu, diğerinin tek donu var,
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Sana dünyadaki varlıkları ta’dâd edemem!
Sanmayın varlık içinde bu kıyasın sonu var,
Kahire, sene 1954
Halk Hakimiyeti

(h.7)

- Bir İsviçreli Ağzından! Ender bizde kalp akçe,
Hep müsaviyiz hakça!
Hukukumuz, mazmundur,
Cihan bizden memnundur!
Müşterekiz icrâda,
Hâil yok bu mecrâda!
“Oy” vermeden yapmayız
Doğru yoldan sapmayız!
Hata umuma ait,
Yok bizde tek mücahit,
Umumun ictihadı
Asırlık itiyadı
İşleri tanzim eder,
Budur olan muteber!
Hükümet ve Servet

(a.)

Sormayın kimdir bu mülkün sahibi,
Her zaman, her yerde hâkim akçedir!
Kimse hakkından ziyade beklemez
Bizde tevzi-i menâfi hakçadır
Kahire, sene 1953
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Dehrî İnkılaplar
Bakmam çokça gınâya,

(h.7)

Benzer çürük binaya!
Birden çöker, yıkılır!
Bir köşeye tıkılır
Ezilmemişse sâkin!
Misal isteme lâkin!
Dünya değmez cidâle
Ondan girdin bu hâle!
Özenme i’tilâya!
Düşersin bin belâya!
Mısr’ın mahbub (!) prensi
Şimdiden oldu mensî!
Azamet Allah’ındır!
Deme Padişahındır!
Osmanlı sultanları,
Şevketleri, şanları
Gitti ademâbâda!
Değer mi bilmem yâda?
Kahire 1954
Tıynet ve Sıyânet

(h.7+7)

Her mahlukun sîreti tıynete muvafıktır,
İnsanların pek çoğu nankördür, münafıktır,
Çok musallî görünen hakikatte fâsıktır,
Köpeğimi severim, çünkü bana sadıktır!
Onun sadakatinde zerrece şüphem yoktur,
Tok olsun, tok olmasın hıyanet nedir bilmez,
Hizmetçiye bin yedir, yer giyer, kadir bilmez,
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Emzirdiği çocuğu boğan süt anneler var 60
İnsanlar arasında, daha neler, neler var 61 ?!
İnsan hem çok yüksektir hem de köpekten alçak,
Yüksektir alçaklıktan hazer ederse ancak!
Kahire, sene 1954
- Doğru yanlış son teşhis! İhtiyarlık Siniri
(h.7+7)
Yok, anladım tahlilden albüminim, şekerim!
Neyim var? Bilmiyorum, iki yıldır çekerim!
Ayaklarım uyuşuk, dizlerim tutuk, hâlsiz
Bir köşeye mıhlandım, kaldım miskin, mecalsiz!
Romatizma mı desek, elbet bir şey olacak,
Bunu hâzık bir doktor görürse anlar ancak!
“Karaciğer” dediler, arazı hiç yok gibi,
Ne isterse o olsun, sen düşün muztaribi!
İştihâm pek yok değil, yiyorum iyi ve az
Bir faydalı jimnastik olurdu kılsam namaz!
Uykum da fena demem, çok rüya görmüyorum
Sabah olur başlarım, yazmakta yok hiç zorum!
İki senede doğdu, fevka’l-me’mûl, bu eser,
Hayâl mi, hakikat mi çektiğim elem, keder?
Kalbim nasıl işliyor, sordum gelen hekime
Sinemi, derûnumu açarım başka kime?
Mâ ba‘d alt sayfada
60

. Gazetelere akseden fecâyi’den!
. Biri dört, diğeri iki yaşında iki evladını “Nil”e atmak suretiyle boğan ve
mahkemece idamına hükm olunduğu hâlde (sebeb-i vücûd!) iddiasıyla bazı
ulema (!) tarafından tahfîf-i cezası talep edilen babanın denâetini gazeteler
münakaşa etmişler ve câniden maada lehine ve aleyhine “oy” veren ulemanın
isimlerini ve resimlerini yayınlamışlardı. Bu Mısır’a ait bir mesele değildir,
Fransa’da “ana baba evlat!” üç İngiliz turistini alçakça katleden çiftlik sahibinin
hikâyesini okumayan yok gibidir.
61
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Mâ ba‘d ve Son
Kalbiniz demir gibi! Dedi, pek zarifane,
Her maraz, elem, dedim, ölmek için bahane!
Uzunca bir reçete yazdı, bitiremedi,
Veznini, gıramını tamam getiremedi!
- Size birkaç “müstahzar” yazayım, daha iyi!
Eczacı beceremez belki ihzâr etmeyi!
Ezberleyip yazdığı müstahzaratı buldu
- Doktor, affet, ilâca param yetişmez oldu!
Sözüme inanınız,dedi âkılın biri:
Sizin hastalığınız; ihtiyarlık siniri!
Kahire, 5 Ocak, 1955
Okuyucumdan Ricam
Oku, “Şiirlerim”i ihtimamla, dikkatle,
Gereği gibi vezne riayet eyleyerek,
Keyfî ve lâubâli okuyuş şi’ri bozar
Onu çirkin bir nesre tahvil etmemek gerek!
İhsan Adlî Serter

Kahire, 3 Şubat, 1953

Elifbamızın Islahına Dair
- Hürmetlerimle Dil Kuruluna Bu zarureti teslim etmeyecek kimse yoktur sanırım.
Radyoda işittiğim tenkit “”ته نكيت, manisi “”مانعي يرينه“ ”مانسي
hakikaten bir “manie” oldu. Bu gibi hata ve hezeyanların önüne
geçmek “farz-i ayn” dır. İşte siz aziz vatandaşlarıma tasarımı
nâçizane arz ediyorum.İnceleyin! Makul ise kabul edin!
Projemi üç esasa bağladım:
Birincisi: Doğru yazma, okumak!
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İkincisi: Bilâ külfet her makinede yazmak, her matbaada
tabettirmek!
Üçüncüsü: Bugünkü itiyadı ve esası bozmamak
İşte tasarım:
* â “uzun”: âlim, câhil

=

 جاهل، عالم

* a “kısa”: alan, satan

=

 صاتان، آالن

* î “uzun”: sîmâ, îmân

=

 ايمان، سيما

* i “kısa”: bir, iki

=

 ايكي، بر

* o: on, son

=

 صون، اون

* ô: “eu” “Almanya’ya gitmemek için” ôn sôz =
* é “aksanlı” él, éle, élem

=

اون سوز

 ألم،  أله،أل

e “aksansız” bir “voyel”den sonra “ عve  ءyerine”:
Taemim

=

تعميم

İelân

=

اعالن

Téediyé

=

تأديه

Muemin
=
مؤمن
* e “sâkit” “Saneat =  ”صنعتBir sâitten evvel durak teşkil eder.
Mânie, kâine

=

 مانع، قانع

Manii yoktur: Mefulu bihde “e” hazf olunur
Buna kaniim
=
 يوقدر مانعي، بوكا
قانعم
* û “aksanlı”: ûzûn, dûygû
* u “sade”: uzum
gibi”

=
=

 طويغو، اوزون
“ اوزومFransızca

Bu harfin “n” ile karışmaması için el yazısında noktalı yazılması
elzemdir. Makine ve matbaa hurûfunda buna pek tabi ihtiyaç
yoktur.
* y: Bir sâmitten evvel ve sonra
syky fyky
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 صيقي، فيقي

Bir sâitten evvel ve sonra “y =  ”يolur: Arapça’da olduğu gibi ياق
 ييقيا،  ياقيا، = yak , yakyl , yykyl. Bunda zerre kadar müşkülat
yoktur. Noktasız “ı” ise el yazısında “n”nin bacağına yapışarak
okunmasını güçleştirir!
***
“ ”كve “ ”ق: Konsonlar
Lâtin elifbamızın ilk tertibinde ”q” harfinin alınmayarak “k”
harfine fazla vazâif tahmil edilmesi bir hata idi. Yapılan yapıldı!
Islahatı bugünkü duruma mehmâ emkene uydurmak icap eder.
Her halde kaf’ı kef, kef’i kaf okutmamak için ufak bir tedbir
almak lâzımdır. Dil encümeni bunu bidayette nazara almamış
değildi. Kâtibi katîp, tenkidi tenkît okutmamak için “ ”قharfine
“h” ve “i” harflerinin zam ve ilsakı zaruridir. K’dan sonra gelen a
üzerine aksan vaz’ı maksadı temin etmez! Birinci mecmuamda
dediğim gibi bu lâmbayı komşunun evinde yakmaya benzer.
İnkâr =  انكارkelimesi ne kadar “med”de muhtaç ise bilfarz
istihkar kelimesi de o kadar muhtaçtır. Medsiz müstehkardaki
“ ”قرolur, “ ”قارolmaz!
Gelelim tatbikata:
Kh “”ق: Fakhir, tenkhid

=

 تنقيد، فقير

Ki “”ك: inkiâr
Ake “”آك: istihlake

=
=

انكار
استهالك

Ak “”آق: istihkak (emuet)

=

استحقاق

- İhtiyaç için bu tarz imlâ mutlak surette, lügat kitaplarına olsun
idhâl edilmelidir.
Bigiânê =  بيكانه، gâ, gia, gâlib =  غالبbunun aynıdır.
Kafası taslı yumuşak g’ye hacet yoktur. Arap harflerinde olduğu
gibi bunu her Türk, Arnavut ve Laz şivesine göre okur. İsterseniz
bu işareti (lügat)a idhâl ediniz.
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Bir mühim mesele de kuyruklu “s” dir: Hiç bir yerde
bulunmayan bu harfi müşkülat çıkarmak için mi icat ettiler.
Yerine “x”i koyamazlar mıydı? Eskiyinceye kadar kalsın, sonra
yerine x harfini ikame edersiniz; herhâlde bu ıslahatı tedricen
olsun lisana idhâl mümkün ve sehildir. İşte bu kadar aziz
okuyucular! Görüyorsunuz ki hiç bir şey değiştirmedim.
Lisanı çok seven
İhsan Adlî Serter
Manzum

Kahire, 15 Mart, 1953
(h.7+7)

Küçük Tarih-Büyük Fâcia!
Mehmet Ali62 ailesinin Sukûtu
Saraylardan, köşklerden sizi nedir ayıran?
Dünya size düşman mı, yok mu sizi kayıran?!
Yüz elli yıldan beri bu arza sahiptiniz;
Sizi halk istemiyor, bu diyardan gidiniz!
Zorla sahip kalmaya kudretiniz var mıdır?
Bu yerleri terk etmek yoksa sizce ar mıdır?!
Doğru yürüseydiniz, belki de düşmezdiniz!
Yıllar imtidâdınca masum halkı ezdiniz!
Bir gün düşündünüz mü bundan önce neydiniz!
Dedeniz bir köylüydü, ne paşa ne beydiniz!
Nasihat dinlerseniz mukadder buymuş deyin,
Kaza, kader önünde, mütevekkil, baş eğin!

62

. [Kavalalı Mehmet Ali Paşa (1769/1770-1849): Mısır valisi ve kendi adıyla
anılan hanedanın kurucusudur. 1805-1848 yılları arasında Mısır’da valilik
yapmıştır. Mısır’ın kalkınmasında etkin ve büyük bir rol oynamıştır. Bk.
Muhammet Hanefi Kutluoğlu, “Kavalalı Mehmed Ali Paşa”, DİA, C.25,
Anakara, TDV Yay., 2002, s. 62-65 (nn)].
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- Mehmet Ali ümmiydi, fakat ahmak değildi!
Kendine hürmet, ikbal temin etmeyi bildi!
Yaptığı suikastlar hıyanetler malumdur,
Ahlâkî kaygılardan minelezel mahrumdur!
Bilmeden, anlamadan “prensip”ler vaz etti
Bir saltanat kurmaya köylü zekâsı yetti
İbrahim için derler: Aslında şuydu, buydu!
Doğruyu isterseniz: Karısının oğluydu!
Mehmed Ali Kavala jandarma çavuşuydu,
Şecidir, merttir dendi kaymakam bunu duydu
Hizmetini takdiren “kahraman”ı överdi
Ona mensûbininden bir güzel kadın verdi!
“Emine” ismindeki bu kadın genç bir duldu
Mehmet Ali o dulda hem eş hem çocuk buldu!
Başka babadan çocuk, başka kandan bir evlat!
“Babalık” nasıl sevsin nasıl etsin itimat?!
Bu hakikat gizlendi, kardeş oğludur dendi,
Bunu teyit etmedi ne başkası ne kendi!
Bu çocuktur ki ona büyük yardımlar etti
Mehmet Ali bu yüzden kaybetmedi kâr etti!
Tosunun, İsmail’in fecî üfullarından
Fırsat bulup şahlandı oynamazken yerinden!
“Kütahya”lara kadar tehdidini uzattı
İstanbul’a, Mora’ya hilafete göz attı!
Osmanlı ordusunu “Nizip”te fena bozdu,
Askerinin başında her dem öten horozdu
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“Mehmet Ali” ye hatta kafa tutar olmuştu!
Şehirler, payitahtlar şöhretiyle dolmuştu!
“Tosun”63 lar, “İsmail”64 ler kıdemli “paşa” iken
“İbrahim”65 mahrum idi tevcihten, teveccühten!
Kardeşleri düştüler, o bilakis yükseldi!
“Baba” ya yardım etmek sırası ona geldi!
“İbrahim Paşa” cesur, azlem bir şahsiyetti
Babası meçhul çocuk müstakil mehâbetti!
“Mehmet Ali” bunadı, “İbrahim” vali oldu,
“Mısır” her ikisinin müşterek malı oldu!
“Mehmet Ali” ölmeden “İbrahim” öldü, gitti
“Tosun”un oğlu “Abbas”66 onu istihlâf etti!
* Birinci büyük (!) Abbas top sakal bir ahmaktı!
Emriyle muvazzaflar hepsi sakal bıraktı
Otuz gün Ramazan’da hükümet tatil idi
Bu tatilden de maksat mağrifet tahsil idi!
* Mehmet Ali’nin oğlu “Sait”67 ondan sonradır
Bu hikâye insanı dertten derde uğratır
63

. [Ahmet Tosun Paşa ya da Kavalalı Tosun Paşa - Mısır hidivi Kavalalı
Mehmed Ali Paşa'nın oğludur (nn)].
64
. [Hidiv İsmail Paşa (1830-1895): Mısır’ın ilk hidivi olan İsmail Paşa, 18631879 yılları arasında Mısır valisi olarak da görev yapan devlet adamıdır. Bk.
Atilla Çetin, “İsmail Paşa, Hidiv”, DİA, C.23, İstanbul, TDV Yay., 2001, s.117119 (nn)].
65
. [İbrahim Paşa (1789-1848): Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nı büyük oğlu olup 2
Mart 1848-10 Kasım 1848 tarihleri arasında Mısır valiliği yapmıştır. Bk.
Muhammet Hanefi Kutluoğlu, “İbrahim Paşa, Kavalalı”, DİA, C.21, İstanbul,
TDV Yay., 2000, s.330-333 (nn)].
66
. [Abbas Hilmi (1813-1854): Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu ve Ahmet
Tosun Paşa’nın oğludur. 1848-1854 yılları arasında Mısır valiliği
yapmıştır.İlhan Şahin, “Abbas Hilmi I”, DİA, C.1, İstanbul, TDV Yay., 1988,
s.25 (nn)]
67
. [Sait Paşa (1822-1863): Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 4. Oğludur. 18541863 yılları arasında Mısır valiliği yapmıştır. Bk. Zekeriya Kurşun, “Said
Paşa”, DİA, C.35, İstanbul, TDV Yay., 2008, s.573-574 (nn)].
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* Hıdiv İsmail Paşa: Büyük harîs ve sefih!
Kimse bana diyemez: Bu tarif değil nezih!
Hiç kimse bir ölüye ta‘n etmeyi dilemez
Şu kadar ki hakikat kolay ketm edilemez
Bir şey yapmadı demem “kanal”ı o kazdırdı,
İtikadımca onu “Bâb-ı âlî” azdırdı!
Birkaç sene içinde hazineler batırdı!
Altınını, varını İstanbul’a yatırdı!
“Devletlu”lara ihsan “Saray”a rüşvet verdi!
Almaktan çok vermeyi, savurmayı severdi!
“Hıdiv”liğine dâir ”aziz”den ferman aldı
“Erşed evlat” yerine saltanat oğla kaldı!
Oğlunu hidiv yapmak en başlı emeliydi,
Bunu temin edecek altın saçan eliydi!
Devletlerin zoruyla hıdivlikten çekildi!
Ceddi kadar muannid ve cüretkâr değildi!
Hıdiv İsmail Paşa “Sait”ten sonra gelir!
Bu noktada mesele çatallaşır, incelir!
“İsmail” kimin oğlu: “İbrahim”in, “Said’in”?
“Larus” Said’in diyor, bunu siz tahkik edin!
Said’in oğlu ise değişmiş bir şey yoktur!
Şarka, garba yayılmış sahte havadis çoktur!
Eğer İbrahim’inse – kan değişmiş demektir!
Tekzîb ile uğraşmak beyhude bir emektir!
* Oğlu “Tevfik”68 istihlâf eyledi babasını
Tutmak için bir müddet babasının yasını!
68

. [Tevfik Paşa (1852-1892): Mısır valisi ve ilk hidivi İsmail Paşa’nın en büyük
oğludur. 1879-1892 yılları arasında Mısır hidivliği yapmıştır. Bk. Tufan
Buzpınar, “Tevfik Paşa, Hidiv”, DİA, C.41, İstanbul, TDV Yay., 2012, s.14-15
(nn)].
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* “Abbas Hilmi” hakkında söylenecek çok söz var,
Harpte vazifesini terk etmiş metrûd serdar!
* Sultan “Hüseyin Kâmil” fena adam değildi,
Düşmanının önünde azametle eğildi;
* Kardeşi “Kral Fuat” büyük bir müstebitti,
Her türlü kötülüğü yapmaya müstaiddi?
Alim diyen olsa da azametli cahildi,
İri, kof cüssesiyle büyüklüğe maildi!69
Haşmet-penâhın gülünç, sahte bir meyli vardı!
Dedesine nispetle Arnavutluk satardı!
Oğluna Türkçe’sini öğretmek ile güya
Halkı kazanacaktı, ne garip sakîm hülya?!
Mehmed Ali bir Türk’tür kat’a Arnavut değil,
Elde bin karâin var bunu izhara kâfil!
Fuat merhametsizdi, âcize acımadı
Hayrî müessesâtta vardı muhteşem adı!
O tesisâtı millet, milli gayret yapmıştı,
O onları milletten birer birer kapmıştı!
“Muvâsât” musteşfâsı buna bariz misaldir!
Onun yaptım dediği hakikatte hayâldir!
69

. Tahtta iken “Fuad” hakkında, aruz vezniyle, yazdığım, bittabi, meydana
koyamadığım âtideki kıtayı nazar-ı âmmeye arz ediyorum:
KITA
Melik-i a‘zam dedin, malum!
Söyle farkın nedir ahaliden?
Cüsse kâfi değil büyüklük için!
Bir eser isterim meâliden
İhsan Adlî Serter, Kahire
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Senede yirmi lira –sahâsının mizanıGasp eylediği servet varmıştı milyonlara
Hesabını vermeyi bırakalım onlara!
Fırka münâzaâtı onu tuttu tahtında
İnkişaf görülürdü arada bir bahtında!
* Oğlu “Faruk” hakkında ne söyleyim bilemem!
Hizmetinde bulundum, görmedimse de kerem!
On beş seneye yakın resmi vazifeme has
Maaşımı verdiler, geçindim bî ihtirâs!
Haris yaşar ve ölür, ben ölmedim, yaşadım
Param, işim yoksa da demem bugün nâşâdım!
İhtiyarım, hastayım, vehnim, elemim çoktur,
Fakat gönlüm rahattır, vicdan üzüntüm yoktur!
Glad70 Faruk’a atfen Mehmet Ali’ye dair
Bir eser yazmak için bana vermişti emir!
Faruk yazılarımı önce pek çok beğenmiş,
Bunu Glad söyledi, sonra niye gücenmiş?
Hemen dört yıl tetkikle ve yazmakla geçirdim
Çok açık yazamazdım, ellerinde esirdim!
Üç cildini yazmıştım, Faruk aldı, vermedi!
Benden ne bekliyordu, buna aklım ermedi
Müfsitler uğraşırlar tağyire hakikati
Bir çıkmaza sevk için nazarları, dikkati!
İncelikten anlayan sarayda kaç kişiydi!
Bunların yaptığı iş, sahtekârlar işiydi!
Celladın sözlerine teminlerine kandım!
Bu işlerin sonunda takdir görürüm sandım!
70

. Glad Paşa, Kral divanında Avrupa işlerinin umum müdürü idi.
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Cellat öldü, onunla kitabım da gömüldü!
Mezarcı sualime hayret etmedi, güldü!
Dört senelik emeğim, hizmetim unutuldu!
Varımı yok etmeye düşmanlar fırsat buldu!
Hakkı soran, arayan bir devrin başındayız
Zayıflar hukukunu temin savaşındayız!
Saraya intisabım garip bir tesadüftü
Külfet demesem bile azim bir tekellüftü
Âtıfet beklemedim, fakat mazur mağdurdum:
Her nerede iş bulsam çalışmaya mecburdum!
Sorun “Ali Mâhir”den71 o biliyor ben kimdim:
On beş seneden beri namuslu mütercimdim
Yetmişimi geçmiştim, vazifemden atıldım,
Sekiz aydır işsizler alayına katıldım!
Doğruluk, çalışkanlık insan için kuvvettir,
Şu anda beklediğim bir nebze afiyettir!
Takriben kırk yıl evvel Mısr’a mülteci geldim;
Servetim, hâmim yoktu, gariptim, bî emeldim!
71

. Ben saraya alındığım zaman Ali Mâhir [1882- 1960 yılları arasında yaşayan
Ali Mahir, üç kez başbakanlık görevinde bulunan Mısırlı devlet adamıdır. Soylu
bir aileden geliyordu. 1923'te kraliyet hukuk okulu yöneticiliğine atandı. Aynı
yıl kabul edilen ve krallığın gücünü pekiştiren yeni anayasanın anahatlarının
belirlenmesinde önemli rol oynadı. Birbirini izleyen hükümetlerde eğitim ve
maliye bakanlığı yaptı. 1935'te Kral Fuad tarafından yeni oluşturulan krallık
kabinesi başkanlığına atandı. Aynı yılın sonlarında kurulan geçici hükümetin
başına getirildi. Sonraki iki yıl boyunca önce başbakan, daha sonra da yeniden
krallık kabinesi başkanı olarak görev yaptı. 1939'da yeniden başbakan oldu ve
II. Dünya Savaşı çıkınca, yürürlükteki İngiliz-Mısır antlaşması uyarınca
Almanya'ya karşı çeşitli girişimlerde bulundu. 1952'de Cemal Abdül Nasır
önderliğindeki bir darbeyle krallık yönetiminin devrilmesine değin siyasetten
uzak yaşadı. Bk. “Thomas Woodrow Wilson”, Gelişim Hachette Alfabetik
Genel Kültür Ansiklopedisi, C.21, y.y., Interpres Basın ve Yayıncılık A.Ş.,
1994, s. 315 (nn)] divan reisi idi.
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Çalışmak lâzım dedim – hür ve esir – çalıştım
Hâlen çalışıyorum, meşakkate alıştım!
“Şiirlerim” i hâvi matbû mecmuamda ben
“Faruk”la babasını methettim tav‘en– kerhen! –
Hakikati sevenler bunu mazur görsünler
Elimdir – bilen bilir! – mağduren geçen günler!
Zulmün önüne geçmek herkes için bir haktır,
Fesatçılık yapmadım, gönlüm hoş, yüzüm aktır!
Yazdığım şiirlerde birçok telmihâtım var,
Bunu incelemeyi bilenler ancak anlar!
Methe dair eş‘ârı, sayısız koydum başa,
Cinayet işlemedim şayet dedimse: Yaşa!
“Ya‘îş Faruk” diyenler sadece ben değilim,
Umumi temayüller karşısında eğildim
Her millette şairler yek-emel bulunmuşlar,
Devrin tâcidârına kasideler sunmuşlar!
Zayıfın oynadığı rol “palyaço” rolüdür?
Dünya her bölgesinde “mukallit”le doludur!
Dostum! Beğen, beğenme: Ben doğruyu söylerim!
Görgüme müstenittir bütün söylediklerim!
Daima dik yürüdüm, çıkmazlara gitmedim,
Hiç bir zaman kimseye müdâhinlik etmedim!
Dalkavuklar müstesnâ düşmandınız açlara
Yardımlarınız “hiç”ti, hakikî muhtaçlara!
Şimdi öğrenirsiniz ihtiyaç ne? Açlık ne?
Bundan müessir ibret olamazdı zengine!
Mısr’ı yüz elli sene ne de yaman soydunuz
Cahil, görgüsüz halkın gözlerini oydunuz!
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Hesabınıza fellah muttasıl ekti, biçti!
Onun bunda kazancı Allah bilir bir “hiç”ti!
O çalışsın, siz yiyin, mürüvvetsiz insanlar!
Sizce fakir hayvandır, yaşamaktan ne anlar?!
Köylü sâbir ve şâkir, karnı aç, gözü toktur!
Size kalırsa ona kurtlu”Fûl” bile çoktur!
Halk ekmek bulamazken siz hindiler yerdiniz
Biri açlıktan ölse, müstahaktır derdiniz
İnsafınız münselib, fikirleriniz bâtıl
Varlık içinde yüzen bir sürü câhil, âtıl!
* “Ahmed Fuâd-ı Sânî”72 doğdu, irtihâl etti,
Saray, saltanat, servet hepsi inhilâl etti!
En doğru tabiriyle: Aslına döndü her şey
Sahte “lord”luk yaşadı, ne paşa kaldı ne bey!
Yeni yetişen Türkler! Muhterem vatandaşlar,
Bu dünyada bitmedi, bitmeyecek savaşlar!
Beni düşmanlarımdan öğrenmeye kalkmayın,
“İhsan Adlî”yi tanır: Baban, amucan, dayın!
Eski yeni kimseden umduğum bir şey yoktur
Hamd olsun aç değilim, hele gözüm hep toktur!
Müfsitlere uyarak deme: Şusun, böylesin,
Kadrimi, ayarımı sana şi’rim söylesin!
72

.[II. Fuad tam adı Ahmed Fuad, (1952-) son Mısır kralı. I. Faruk'un oğludur.
Temmuz 1952'de Cemal Abdülnasır liderliğinde gerçekleşen Hür Subaylar
Hareketi sonunda babası I. Faruk'un görevinden uzaklaştırılması üzerine daha 6
aylıkken kral ilan edildi. Ancak 1953'te cumhuriyetin ilan edilmesiyle ailesiyle
beraber sürgüne gönderildi. Bk. Hilâl Görgün, “Mısır”, DİA, C.29, TDV Yay.,
s.572. (neşrdenenin notu)].
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Lâ yuhtiyim demedim, her işte bin hatam var,
Beni hayatta yıkan celp ettiğim iğbirâr!
Hakkı hakikati sev, hırstan hasetten sakın,
Çektiğim kahra deme: Bu senin müstahakkın!!
Son

Kahire, 23 Aralık, 1954

Muarızıma İhtarım
Şiirlerimle insaniyetin ulvi ve sufli hayatını her bakımdan tasvir
ve tefsire çalıştım. İtirazın neye dair olursa olsun, cevabını
ferasetin nispetinde şiirlerimin arasında bulursun.
Perde Kapanırken

(h.7+7)

Bî tarafım demenin yoktur bence manası,
Tarafgirlik meylinin olmaz bundan ra‘nâsı!
Tahripkâr emel besler insanların ednâsı,
Fazîlet-şiâr olur mümtâzı, müstesnası!
İnsanlardan bin fazla insanlığı severim,
Hayatta, zannetmeyin oldu talih yaverim,
Kahrın yumuşattığı görgülü bir “Serter”im
Yetmiş beşimden sonra biraz rahat isterim!
Buna elbet hakkım var, bu hakkı istiyorum,
Verecek var mı fakat istiyorum diyorum!
Bu za‘f ü vehn içinde hak temini çok güçtür!
Sıhhat, servet, hürriyet; esas şartları üçtür!
İhsan Adlî Serter

Kahire, 1 Nisan, 1955

131

