
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Yıl: 1 Sayı: 1 / Mayıs 2017             Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi 

        Aylık sanat, kültür ve düşünce dergisi ROTA   

Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır 

Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır 

        Nedîm 



2 

 

 

 KÜNYE            
                     

SAHİBİ 
Mehmetçik Anadolu  

Lisesi Adına 
İsmail MADAN  
Okul Müdürü  

 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Mehmet GÜNGÖR 

 

ESER İNCELEME KURULU 
Uğur DAĞLI 
Murat ÜÇOK 

Burcu ARSLAN  
Çiğdem Kalkan AĞBAL 

Kemal ATEŞ 

 

YAYIN KURULU 

Ümmügül AVCU 
Fatma TAŞKESTİ 

Zübeyde D. KABAKULAK 
Ayşen OCAKTAN 

Fatih KAPLAN 
Taner GÜNLÜ 
Tutku ÖNDER 

 

İNCELEME KURULU 
Müberra Bulut 

Kübra Şahin 
Ece Demirci 
Serhat Bilen 

Gökay Özvezir 
 

İLETİŞİM 
e-posta  

mehmetcikanadolulisesi1999@gmail.com 



3 

Editörden        4 
Mehmet Güngör 
 

Kadim Ruhlara Adanmış Şiirdir Bu  5 
Ömer Selçuk Yücel / Şiir 
 

Deniz      6 
Yunus Emre Yiğit / Şiir 
 

Sayıklamalar     7 
Zübeynur Cömert / Şiir  
 

Sessiz Bir Ölüm     8 
Merve Demirel / Öykü 
 

Hücre Duvarıyla Savaş    9 
Leyla Şafak / Öykü 
 

Bay Kitapçı’ya ve Kitaplara ve Hayata Dair... 10 
Hikmet Yolcu / Öykü 
 

İkinci Gökyüzü     11 
Sena Çetin / Öylü 
 

Dünyaya ve İnsana Dair   12 
Kübra Keleş / Deneme 
 

Hataların Yavrusudur Pişmanlık  13 
Zeynep Dilber / Deneme  
 

Kaside Der Vasf-ı İstanbul ve  Sitâyiş-i Sadrazam 
İbrahim Paşa      16 
Nedim / Şiir 
 

Şehr-i Sitanbul     17 
Kübra Keleş / İnceleme 
 

Mütareke Dönemi İstanbul’u, Sultan Ahmet Mi-
tingi ve Halide Edip    19 
Mehmet Güngör / İnceleme 
 

Halide Edip Adıvar’ın Sultan Ahmet Mitingi’nde 
Yaptığı Konuşma    21 
 
Orhan Veli Kanık ve Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirle-
rinde İstanbul     26 
Mehmet Güngör / İnceleme  
 

Bir Âşık-I İstanbul: Yahya Kemal Beyatlı 30 
Fatma Taşkesti / İnceleme 
 

Necip Fazıl ve “Canım İstanbul”  33 
Aleyna Murat & Beyza Tokat / İnceleme 
 

Fatih, Fetih ve İstanbul’un Yeniden İnşası 36 
Özlem Başkan / İnceleme 

 
Âşıkpaşzâde Tarihi’nden İstanbul’un Fethi ve 
Şehrin İmarı     41 
 
Bilim Ve Medeniyetin Gelişmesinde Osmanlı’ların 
Etkileri Ve Karşılaşılan Aksaklıklar  44 
Münür Kunduracı / İnceleme 
 

Millî Mücadele ve Onun İsimsiz Kahramanları 48 
Burcu Arslan / İnceleme 
 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Modernleşme, 
Doğu-Batı Çatışması ve İroni    51 
Mehmet Eren Arslan /  Bir Yazar Bir Eser 
 

“Münzevi Bir Fikir İşçisi” ve Bu Ülke  54 
Serkan Kartal / Bir Yazar Bir Eser 
 

Bir Neslin Romanı: Mai ve Siyah   56 
Gülcihan Horoz / Bir Yazar Bir Eser 
 

Kurmaca mı Gerçek mi: Sherlock Holmes  58 
Gamze Çakar / İnceleme  
 

“İngiltere Parlamentosuna Dürüstçe Giren İlk ve 
Tek Adam: Guy Fawkes”   60 
Furkan Torun / Çok Okuyan Ne Bilir? 
 

“V for Vendetta” Üzerine    61 
Batuhan Aksungur / Sinema 
 

İstanbul ve İsimleri Üzerine   65 
Şeyma Yağlı & İrem Akagündüz / Lûgat 
 

Polonya     67 
Kürşat İnanır / Gezi 
 

Dilbilim / Etimoloj    72 
 
Spor Psikolojisi    73 
Halil Geylan / Spor 
 

Okulumuzdan Haberler / Erasmus+  74 
 
Okulumuzdan Haberler / Spor  78 
 
Bizim Kadrajımız     81 
Fotoğraf 
 
 
 
 
 
 
 
 

İÇİNDEKİLER 



4 

  

 

Mehmet Güngör 

 

 
 
 

EDİTÖRDEN 

 D eğerli okuyucular,  
 

 Dergimizin ilk sayısıyla karşınızdayız. 
Dergi çıkarma fikri; kültür sahasında okuyan, 
yazan, düşünen herkes için bir vadedilmiş cen-
net gibidir. Biz de bu cennetin çağrısına dayana-
mayarak bir dergi çıkarmanın heyecanını ve so-
rumluluğunu sırtlamaya çalıştık. Hepsinden ev-
vel amacımız, örneklerinden çokça bulunan 
okul dergilerine bir yenisini eklemek değildi. 
Gerek öğrencilerimize gerek öğretmenlerimize 
gerekse hemen her yaştan okuyucuya hitap 
edebilecek bir ürün ortaya koymak istedik. Öte 
yandan genel anlamıyla internet erişimi, özelde 
sosyal medya; etkileri ve kapsama alanı muaz-
zam bir iletişim vasıtası olarak karşımızda duru-
yordu. Dolayısıyla dergimizi bir e-dergi olarak 
şekillendirdik. Böylece kullanımı giderek artan 
mobil cihazlara hitap etmek istedik. Özellikle 
gençlerin bu anlamda internetle ve mobil cihaz-
larla ne kadar içli dışlı oldukları düşünülürse 
amacımız daha iyi anlaşılabilir.  
 
 “Genç düşünce, dergilerde kanat çır-
par.” diyor Cemil Meriç. Zannediyorum burada-
ki “genç” sözcüğünü tevriyeli düşünmek her 
anlamda işlevsel olacaktır. Bir kere dergi, doğası 
gereği her yeni ve taze fikre ev sahipliği yapa-
cak konumdadır ve yapmıştır. Öte yandan ku-
rumsal dergilerin ön planını işgal ettiği dergi 
vitrininin arkasına bakılacak olursa pek çoğu 
ateş böcekleri gibi yanıp sönen; kimileri kısa, 
kimileri bir parça uzun ömürlü;  yığınla dergi 
çıkacaktır karşınıza. Bunların kimileri amatör 
işlerdir, kimileri ise yarı profesyonel ve profes-
yonel. Esasen fark edilmese de bir memlekette 
düşünce hayatının canlılığı, o memleketteki der-
gi yayıncılığının canlılığıyla doğru orantılıdır ve 
galiba o canlılığı, birbiri peşi sıra yanıp sönen 
“genç dergiler” sürekli kılıyor. Şu hâlde amatör 
sayılabilecek işlerde nispeten önemsiz çalışma-
lar bir büyük faaliyetin kılcal damarlarını oluştu-

ruyorlar. Hele günümüzde giderek kullanımı 
artan elektronik yayıncılık da düşünülürse bu 
anlamda ne büyük bir hareket alanıyla karşı 
karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılır. “Genç” 
kelimesini ikinci anlamıyla almak, işin bir başka 
heyecanlı tarafı. Dergi yayımcılığının -hangi se-
viyesinde olursa olsun- bir parçası olmanın bir 
gence kazandıracağı bilgi, görgü ve tecrübenin 
sınırsız olacağına inananlardanım. Sadece dü-
şünmek ve okumak değil; yazmak ve daha 
önemlisi belirli bir çerçevede ve belirli bir kitleyi 
göz önünde bulundurarak yazmak; düşünce eği-
timinin esaslı parçalarından biridir. Bu bakım-
dan yukarıda bahsini etmeye çalıştığım dergiler 
geçidinin içinde gençlerimizin düşüncelerini, 
cümlelerini, incelemelerini, kalem tecrübelerini 
her yaştan okuyucuya ulaştırmaya çalışmak, 
ülkemizin gelişmesini umduğumuz “genç dü-
şüncesi”ne de kendi adımıza bir katkı sunmaya 
çalışmaktır.  
 
 Dergimizin her sayısında belirlenmiş bir 
kapak konusu bulundurmayı uygun gördük ve 
bunu da “Ayın Rotası” olarak isimlendirdik. Bu 
ayın rotası ise İstanbul’un fethi dolayısıyla 
“İstanbul” olsun, dedik. Bu çerçevede öğrenci-
lerimiz ve öğretmenlerimiz edebiyatımızda İs-
tanbul’u çeşitli yönleriyle ele almaya çalıştılar. 
Yine İstanbul’u tarih bağlamında ele almayı 
amaç edinen çalışmalarla da karşılaşacaksınız. 
Bunun yanında bu sayıda felsefeden sinemaya, 
müzikten spora pek çok alanda öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış bir-
birinden değerli yazılar mevcut.  
 
 “Dergi, hür tefekkürün kalesi.” diyordu 
Cemil Meriç. Bu büyük kale irili ufaklı pek çok 
derginin bir araya gelmesiyle teşekkül ediyor 
muhakkak. Bu çalışmayla “hür tefekkür” kalesi-
nin bir çakıl taşı olabilirsek ne mutlu bize.  
 
 Keyifli okumalar. 
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 Ömer Selçuk Yücel* 

 

Kadim Ruhlara Adanmış Şiirdir Bu 
 
 
-Şehrimin arsız kışına uzanan- 
 
Yaşlı bir çınarın bilgeliğiyle geldi 
Çıkardı heybesinden binlerce yılın geleneğini 
Ve kışın buğulu gözlerinden anlattı: 
 
Geçer akçe soğuktur artık 
Şehrimin meydanlarında ve sokaklarında 
Gökten düşen-yerden yükselen bütün kelimelerde 
Ve senin gözlerinde 
 
Kışa özgü dualar çıkacak sandıklardan 
Bundan böyle zamanıdır söylemenin  
Kömür sobalarına hapsolmuş ateş 
Her an vuslata doğru bir nefes daha veren 
Beli bükülmüş öksüz adamların 
Bu rahmettir dedikleri yağmur 
Kelimelerden ibaret kalacaklar 
O kelimeler ki yetimdir 
Heybetli bir şairin ölüm hükmü yürürlükte 
Sözü geçmez artık zamana 
Bir küfür savrulabilir ancak 
Bir adamdan ölüme mi bir ölümden bir adama mı 
Mekânı bilinmeyen 
 
Bundan böyle zamanıdır ağlamanın 
Sağanakları söyleyen bir bilge haykıracak 
Suratına bütün kesinliğini takınarak: 
  
Artık bu kardelenlerin çağıdır!                                       
                                          
                                                          9 Aralık 2015 

ŞİİR 

*Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 
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 Yunus Emre Yiğit* 
 

 

ŞİİR 

DENİZ 
 
İkindiden akşama sessiz bir kıyıda... 
Dalgalar ruhumu sanki yavaşça sarıyor. 
Dinginliğiyle deniz ve batışıyla güneş, 
Ruhumun hasretini sükûna, dindiriyor.  
 
Sanma, düşünme sadece bir kıyı denizi. 
Alnı terli balıkçılar ve sevdalılar benim gibi...  
 
Kiminin teknesi yelken açar onda berekete, rızka 
Kiminin ruhu kanatlanır engin sonsuzluğunda 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
          Denizdir bu,  
          Ufkunu hayatın, bin bir rengiyle doldurur 
          Bir âşığı Yunus yapar, çok derdi de sabır 
 
          Denizdir bu,  
          Şu mihnet yüklü hayatın teselli suları 
          Odur yok ediveren, sonsuz kaygıları 

*Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
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 Zübeydenur Cömert* 

 

Sayıklamalar 
 

 

ŞİİR 

I 
 
küçük bir tebessümdü hayat 
belki de küçük bir umut 
zaten umut değil miydi  
insanı insan yapan 
hayalleri değil miydi 
hayata bağlayan 
sadece umutlar olsun yetmez mi 
ya da minik bir tebessüm 
mesela bir çocuk düşün 
yeni bir oyuncağı olmuş  
onun yüzündeki tebessümü düşün 
senin için bir umut olmaz mı 
hayata bağlamaz mı insanı 
 
öyle  
hayattan büyük şeyler beklemeye gerek yok 
bak kimisi için mutluluk  
bazen bu kadar basit 
yeter ki umut olsun 
sevinç  olsun içimizde 
tebessüm olsun 
sevgi olsun 
yetmez mi ki 
geleceğe umutla bakmak  için 
 
II 
 
bir umuttun benim için  
ama sadece bir umut  
daha fazlası değil 
zaten varlık içinde yoktun benim için 
ha vardın ha yoktun 
ama umudun bile güzeldi 
imkansızdı fakat 
 

 

rüya gibiydi  
buz gibi bir havada  
dolaşırsın ya sokakta 
sıcacık bir odayı hayal edersin  
ısınmaya çalışırken 
işte tam da böyleydin benim için  
ha vardın ha yoktun 
bir nefes kadar yakındın bana 
bir o kadar da uzak 
 
III 
 
bir zaman sonra aldırmıyor insan 
daha doğrusu alışmaya başlıyor 
ben diye başlayan cümlelerle karşılaşıyor 
biteviye 
ama ben diyor ben  
sebebim var 
karşı koyamıyorsun 
sırf üzmemek kırmamak için 
kırılan olmak pahasına 
işte tam da o zaman insan  
alışmaya  başlıyor 
hatta boş veriyor 
 
IV 
 
vazgeçmek gerek bazen 
öyle inat etmeden  
yormadan yorulmadan 
öylece bırakmak gerek akışına hayatı 
umursamamak gerek 
sonunda ne olacağını düşünmeden 
hayatı yaşamak gerek 
tadını ala ala 
kimin ne diyeceğini umursamadan 
gülmek gerek 
gülmeyi unutmadan 

*Mehmetçik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 
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 Merve Demirel* 
 

Sessiz Bir Ölüm 
 

ÖYKÜ 

 P encere pervazında gelinliği anımsa-
tan geceliğiyle fısıltılar halinde her 

zamanki hüzünlü, acılı şarkısını söylüyordu. Bu 
onun için bir ritüele dönüşmüştü. Çünkü pencere 
pervazındaki bu oturuş bazen haftalar sürebili-
yordu. Tıpkı tuhaf törenler gibi, bu süre zarfında 
hiç uyumuyor, yemek yemiyor, sürekli fısıltılarla 
aynı şarkıyı söylemeye devam ediyordu. 
 
 Son zamanlarda bu kadının hayatıma na-
sıl girdiğini düşünmeye başlamıştım. Bulamıyor-
dum. Ne garip.Şehrin dışındaki bu eve taşındı-
ğımdan beridir benimleydi. Ama hayatıma ne ara 
girmişti ve biz neden birlikte yaşıyorduk? Bu so-
runun cevabını veremiyordum kendime. Ona da 
soramıyordum. Çünkü hiç konuşmuyorduk. Ben 
sadece onu seyrediyordum. Oysa o, ben yokmu-
şum gibi davranıyordu. Onun tarafından itildiğim 
bu yokluk artık bana dayanılmaz bir acı veriyor-
du. O, ne benim farkımdaydı ne de onun tarafın-
dan itildiğim yoklukta garip hissiyatlar içindeki 
çaresizliğimin... 
 
 Belki onunla konuşmalıydım. Bir anlık ce-
saretle pencere pervazına yöneldim. Sehpanın 
üzerindeki solmuş papatyaları ne ara elime al-
mıştım ve neden solmuşlardı? Artık bunları dü-
şünmemeliydim. Çünkü gelinliği anımsatan gece-
liğiyle tam karşımda duruyor, gözlerimin içine 
bakıyordu. O anda gözlerinde derin bir boşluk 
gördüm. Beni içine çeken, nefesimi kesen derin 
bir boşluk... 
 
 Tüm mutluluğum, yaşama sevincim, ha-
yat damarlarımdan çekiliyordu. O bütün güzelli-
ğini yitirirken, benim içimde yalnızca hüzün kalı-
yordu. İçimden kendime lanetler okuyordum, 
fakat bu beni rahatlatmıyordu. 

 
 Ellerimi onun narin boynuna değdirdim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tüm gücümle o beyaz, narin boynu sıkmaya baş-
ladım. Ama bir terslik vardı. Onun yüzünde hiçbir 
değişiklik olmazken ben, ben nefes alamıyor-
dum. Bütün mutluluğum, yaşama sevincim hayat 
damarlarıma dolarken o da güzelliğini tekrar ka-
zanıyordu. Bense onun boynunu sıkmaktan vaz-
geçemiyordum.  
 
 Sonunda tüm nefesim tükendi. Olduğum 
yere yığılırken gözlerimin boş pencere pervazına 
takılı kaldığını gördüm.  
 
 
 
 

*Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi. Mehmetçik Anadolu Lisesi mezunu.  



9 

 

 

 

 Leyla Şafak 
 

Hücre Duvarıyla Savaş 
 
 

ÖYKÜ 

R 
utubetin çürüttüğü taşların de-
liklerinden bakıyordu laciverte 
çalan gökyüzüne. Birazdan kat-

ran karası olacaktı gök ve ufukta güller yanacak-
tı. Günlerdir, haftalardır, aylardır, yıllardır oldu-
ğu gibi. 

Biliyordu. Yorgun gözlerinin şahit olduğu 

tek manzara... Zamanın zamansızlık olduğunu 

bu rutubetin çürümüşlüğünde öğrenmişti. Derin 

bir iç geçirdi sonra. Asırları nefesine sığdırırcası-

na kuvvetli bir iç geçiriş...Yorgun gözlerini gök-

yüzünden aldı. Geceye teslim olmaktaki günü 

rutubetli taşların ardında bırakarak hücresinin 

içine döndü. Bir süre etrafına baktı boş gözlerle. 

Taşlarla beraber bedeni de çürüyordu ne 

zamandır bu hücrede. Hissedebiliyordu. Bunu 

hâlâ yabancılıyor olmasına şaşırdı. Sahi nasıl ba-

şarıyordu bunu? Demek ki hala insan kalabili-

yordu. Oysa küflenmiş ekmeği, bu iğrenç hücre-

sinde tek kırıntısını dahi yalarcasına yediği za-

manları anımsadığında insan olmaktan hayli 

uzaklaştığını sanırdı. 

İşte bu lanet hücrede bir kısır döngüydü 

tüm saniyeleri. Payına bahşedilmiş olan saniye-

ler anlamsız bir düşünce döngüsü içinde yitip 

gidiyordu. Sezinleyebiliyordu her yiten saniyede 

yaşamaya değmeyen ömrünün tükeniyor oluşu-

nu. Ne de olsa yiten saniyelerden daha uzun de-

ğildi ömrü. Hatta o saniyelere eşitti. Sadece o 

kadardı. 

O halde bir yol tuttuğunda ne olursa ol-

sun vazgeçmemeli, asla geriye dönmemeliydi. 

"Sen çıkmaktan vazgeçmezsen basamaklarsa 

tükenmez" Kimindi bu cümle? Nereden gelip 

yerleşmişti umut gözlerine ve ne ara ısınıvermiş-

ti nefesi? Damarlarında akan sıcak kanla, cesa-

ret... 

Kalbi savaş meydanlarındaki ölmeye ha-

zır askerlerin kalbi gibi atıyordu. 

Savaş... Evet, savaşmalıydı. Hücre duva-

rıyla savaşmalıydı. Pekiyi bu savaş ne zaman 

meydana gelmeliydi? Gerçek bir savaş nasıl 

olurdu? Beyaz tenli kadınların dillerine yakışa-

cak bir başlangıçla ufkun sıtmaya tutulduğu bir 

anda mı başlamalıydı? Düşünmeye gerek var 

mıydı? Tuttuğu yol savaşsa hemen olmalıydı. 

Gecikmeden. 

Çürüdüğünü sandığı bedeni güçlüydü. 

Yorgun gözlerinde kararlılık vardı. Nefesi kuvvet-

leniyordu. 

Yine de eksik kalan bir şey vardı. Savaşın 

borazanları.İşte o anda rutubetin çürüttüğü taş-

ların deliklerine değen rüzgâr korkunç bir sesle 

uğuldadı.  

“Hücre duvarıyla savaş. 

Sonuç berabere. 
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 Hikmet Yolcu 
 

Bay Kitapçı’ya ve Kitaplara ve Hayata Dair... 
 

ÖYKÜ 

 G ıcırdayarak açıldı kapı. Daracık bir 
dükkân. Dört duvarı yerden tavana 

kadar kitapla dolu. Müşteriler, adeta birbirlerini 
sıkıştırarak, rafların önünde herhangi bir düzen 
taşımayan kitaplardan ilgilerini çekmesi muhte-
mel birini arıyorlar. Zaman zaman küçük fısıltılar, 
özür ifadeleri… Bay Kitapçı çoğunlukla gireni çıka-
nı büyük bir nezaketle buyur ediyor ve uğurluyor. 
Kısa boylu, kilolu, ablak bir yüz, kırlaşmış saçlar… 
Başın çoğu kel. Zaman zaman bütünüyle modası 
geçmiş kelimeler kullanıyor. “İnşallah bir hafta 
sonra takdim ederim hocam.” “Takdim etmek”… 
Kullanan kaldı mı bu kelimeyi? Belli ki var. Bizim 
Bay Kitapçı mesela.  
 
 İşte bu dükkânda ben, ne aradığımı bile 
bilmeden rafların önünde dikiliyorum. Kitaplar 
birbirleriyle yarışırcasına gözlerimin önünden ge-
çiyor. Beyaz Kale, Tutunamayanlar, Çalıkuşu, Ce-
vab Veremedi, XIX. Asır Türk Edebiyatı, Beyhude 
Ömrüm… Kim bilir kimlerin elinden geçmiş yığınla 
kitap. Bay Kitapçı, “Size içeriyi göstereyim.” diyor. 
İçeri? O sırada daha önce fark etmediğim bir ka-
pıyı görüyorum. Nasıl fark etmediğime şaşıyorum 
doğrusu. O kapı da gıcırdayarak açılıyor. Bu 
dükkânda bütün kapılar gıcırdayarak açılıyor gali-
ba. Birkaç basamakla inilen bir sofa… Tam karşıda 
başka odalara açılan dar bir koridor. İki yanım üst 
üste yığılmış kitaplarla dolu yine. Bay Kitapçı hiç-
bir şey söylemeden beni burada yalnız bırakıyor. 
Bunca kitapla yalnız kalacağımı, kalmak isteyece-
ğimi neden düşündü ki? Bilmiyorum. Kitaplara 
bakıyorum istemsizce. Gözüm kitaptan kitaba, 
herhangi birisinde oyalanma ihtiyacı duymadan 
geçiyor. Okul kitapları, gazete promosyonları, kim 
bilir kaç kere el değiştirmiş, yıpranmış kitaplar. 
Alıcısı olmayan Almanca, Fransızca romanlar…  
Sözlükler, tek kalmış ansiklopedi ciltleri… Oyalan- 
 

 

mıyorum, dar koridordan karşıya geçiyorum. Yan 
yana dizilmiş üç tane oda. Nispeten dar ve sanki 
burada tam da öyle olması gerekiyormuş gibi yi-
ne üst üste yığılmış, düzensiz kitaplar. Aklımdan 
buradaki kitapları inceleyebilmek için, insanın 
yıllara ihtiyacı olduğu geçiyor. Bay Kitapçı’nın 
kendisi bilebilir mi acaba burada ne kadar kitap 
olduğunu? Zannetmiyorum. Kitapları ve ahşabı 
kemiren kurtların gıcırtıları işitiliyor. Bu istisna 
edilirse mutlak sessizlik… Ana caddeye toplam 15
-20 metreden daha uzak değilim; fakat burası ne-
redeyse izole edilmiş bir dünya gibi. Bütün gün 
burada kalıp hava karardığında çıksam dışarı, Bay 
Kitapçı, yokluğumu fark eder mi? Gelip ne yaptı-
ğıma bakar mı? Bakmaz.   
 
 Üzerimde bir bıkkınlık, ağır ağır geldiğim 
yerden dışarı çıkıyorum. Sırtımda kitapların yükü, 
belki ömürlerin, sahiplenmelerin ve vaz geçişlerin 
ve doğruyla yanlışın, bilmekle bilmemenin; cılız, 
buruk bir “Eyvallah.”la… Caddede kalabalık ne-
şeyle akıyor. Egzoz kokusu, motor uğultusu, ma-
ğaza camekânları ve ışıklar, ışıklar, ışıklar… 
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 Sena Çetin* 

 

İkinci Gökyüzü 

ÖYKÜ 

 Yürüyordum; ıssız, karanlık ve topraklı yolda. Ne için burada olduğumu, neden yürüdüğümü bilme-
den... Yalnızca yürüyor ve nerede olduğumu anlamaya çabalıyordum. 
 
 Duyduğum çığlık sesleri bölüyordu aklımdan geçenleri.  Benden bağımsız hareket eden ayaklarım-
la, kendimi yıkık dökük, pencereleri ve kapısı kırık o evinin önünde buluverdim. İçeri girip girmeme tered-
düdü sarmışken bütün düşüncelerimi, son kez güçlü bir çığlık sesi yükseldi ardımdan ve ismim yankılandı 
duvarlarda. Son olduğunu hissetsem de çığlıkların sürme ihtimali beni daha çok korkutacaktı. Her şeye 
rağmen eve girdim. Kırık kapıyı çok fazla güç uygulamadan girebileceğim kadar araladım. İçeri girmek için 
adımımı attığım sırada ayağım takıldı ve hole düştüm. Yerde bir çamurlu su birikintisi... Hızla ayağa kalk-
tım. Çenemden sular damlıyordu. Ellerimi yüzüme götürdüm. Bu kadar suyun bu evde ne işi vardı?  Yer-
den zar zor çektiğim gözlerim duvarda asılı olan fotoğraflara takılı kalmıştı şimdi de.  Gördüklerim bir adım 
gerilememe sebep oldu. Ardından kalın bir ses yankılandı duvarlarda: 
 
 - Evine hoş geldin 

*Mehmetçik Anadolu Lisesi  11. sınıf öğrencisi 
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 Kübra Keleş* 

 

Dünyaya ve İnsana Dair 

DENEME 

 İçinde yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz, 
yaşamımızı sürdürdüğümüzü, oksijenini soludu-
ğumuz, bizi bağrına basan toprak ana... Günü-
müzde dünyamızın en büyük sorunu çevre kirliliği 
olsa gerek. Tabii çevre olmazsa ne insan olur, ne 
yaşam. Gelin sorunu tespit edelim: Karnımızı do-
yurduğumuz toprağı daha fazla ürün almak ama-
cıyla ilaçlarla, kimyasal gübrelerle zehirleyerek 
verimsizleştiren, ve-
rimsizleştirmekle de 
kalmayıp toprakta bu-
lunan canlıları da kat-
leden insan gibi büyük 
bir düşmanla karşı kar-
şıyadır dünyamız.  
 
 Nükleer silah 
denemeleri; nükleer 
santraller; savaşlar; 
sanayi atıkları; etrafa 
dökülen çöpler; petro-
kimya atıkları ve en-
düstriyel atıklarla kir-
letilen denizler, nehir-
ler, göller; tehlike al-
tındaki ozon tabakası 
ve gittikçe azalan kay-
naklar... Yeryüzünde 
yaşayan 8 milyon 700 
bin canlı türünden sa-
dece bir tanesi bütün 
bunların sorumlusu: 
İnsan. Evet, bütün bu 
sorunların tek nedeni insanın varlığı. Adeta kendi 
kendini yok etmeye çalışan, kendi ayağına sıkan 
insan yüzünden korkarım ki yakın bir gelecekte 
dünya yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacak, top-
rak ana ise kirlendikçe kirlenecek ve bizi doyura-
maz hale gelecek.  
 

 Erozyon ve küresel ısınma nedeniyle su 
kaynakları gittikçe azalmakta, insan için yaşanabi-
lir dünyanın sonu hızla gelmektedir. Kendi kendi-
ni yok eden insanoğlu acilen aklını başına alıp 
üzerinde yaşadığı toprağı, bir saniye bile soluma-
dan duramayacağı oksijeni, her gün bardak bar-
dak içtiği ya da temizlik için kullandığı suyu dü-
şünmeye başlayıp yıllardır sürdürdüğü katliama 

bir son vermeli. Mo-
derniteden beslenen 
çağdaş bakış açısının, 
tabiatı insanın diledi-
ğince kullanabileceği 
bir nesne olarak gör-
meyi bırakması gereki-
yor artık.  
 
 Üzerinde yaşa-
yacağımız başka bir 
gezegen, ekip biçebile-
ceğimiz bir toprak yok 
dünyamızdan başka. 
Telafisi olmayan bir 
gidiş doğayı katlet-
mek.  Doğanın yok 
oluşu insanlığın da yok 
oluşudur. Gelecek ku-
şaklara bırakacağımız 
en büyük miras terte-
miz bir dünyadır. O 
meşhur Kızılderili ata-
sözünün de dediği gi-
bi, “Son ırmak kurudu-

ğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldü-
ğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey 
olduğunu anlayacak.”  

*Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
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 Zeynep Dilber* 
 

Hataların Yavrusudur Pişmanlık 
 
 

DENEME 

 P işman olmayan, daha doğrusu hata 
yapıp da bedelini pişmanlıkla öde-

meyen insan herhâlde yoktur. Bizler bir çok hata 
yapıyoruz. Hayatta bazen dibe battığımızı ve bir 
daha asla hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşündü-
ğümüz zamanlarda, beynimizden tüm vücudumu-
za doğru yayılan o bitkinlik ve omzumuza yaprak 
düşse yere kapaklanacakmış gibi hissettiren şey, 
aslında hatanın doğurduğu pişmanlığın ta kendisi.  
 
 Pişmanlık aslında çok savunmasızdır. Asla 
kendisine hatanın bir ürünü olduğu gerçeğini ye-
diremez. Genelde bu durum bencil insanlarda 
çok görülür. Bir bakın etrafınıza. Muhakkak birkaç 
tanesine rast geleceksiniz.  Kişi pişman olmuştur, 
ama asla hata yaptığını kabul etmez.  Bireyin 
benlik algısına dair ne büyük bir kusur! Nitekim 
eskiler bu hususa dikkat çekmek için “Çeşm-i 
insâf gibi ârife mîzân olmaz / Kişi noksanını bil-
mek gibi irfân olmaz.” demişler.  
 
 Hatalar konusunda ne kadar katı olursak 
olalım bedeli ödendiği ve tekrar yapılmadığı süre-
ce tek seferlik hatalar affedilmelidir.  Tabii ki kişi 
beraberinde  bir pişmanlık duygusuna da kapılmış 
olmalıdır. Nitekim kişi, hata yaptığını kabul ede-
rek, yani bir sebebe dayanarak pişman olursa 
bundan ders çıkarabilir. Düşünün, kişi  çok piş-
man, siz “Neden?” diye sorduğunuzda “Şundan 
dolayı pişmanım.” diyor. “Buna kim sebep oldu?” 
diye sorduğunuzda asla sorumluluk üstlenmiyor. 
Kişinin hem pişman olup hem de neden dolayı 
pişman olduğunu bilmemesi akıl alır gibi değil.  
 
 Dilimizde pişmanlık duygusunu ifade et-
mekte kullanılan bir dizi kelime var. Bunlardan 
biri; kullanıldığı günden bu yana, çoğunlukla in- 

 
 

sanların hayatını zindan çeviren ve bence hayatı-
mızın odak noktasına ya da merkezine koyduğu-
muzda  bizi yavaş yavaş çürüten bir kelime: 
''KEŞKE''  
 
 “Keşke” kelimesi her ne kadar güzel dilek 
veya güzel isteklerimizi ifade edebilmek için kul-
lanılsa da aslında sinsi ve korkutucu bir kelime. 
Bu kelimeye neden mi korkutucu diyorum? Düşü-
nün, hayatınızda birçok hata yapıyorsunuz ve ta-
bii ki sonucunda pişman oluyorsunuz. Sonrasında 
başlıyor '“keşke”ler. Bu kelimeyi sürekli olarak 
kullandığınızda, daha doğrusu pişmanlıktan ötürü 
kullandığınızda  ne kadar korkutucu bir yıkıma yol 
açabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bir kere bu 
size gösterir ki mukayese  yapmıyorsunuz. Bir ön-
ceki pişmanlığınızdan ders almıyorsunuz. Belki 
daha da kötüsü var ve farkında bile değilsiniz. 
Belki de bir önceki pişmanlığınızın hatasını bile 
bilmiyorsunuz: Felaket!  
 

*Mehmetçik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 
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DENEME 

 Bize pişmanlık yaşatabilecek çok güçlü 
duygular vardır. Bunlardan bir tanesi ise üzüntü-
dür. Bir haber, bir cümle, bir söz, bir mesaj sizi 
çarmıha gerilen İsa ya da ateşe atılmak üzere 
olan İbrahim gibi korku dolu ve üzgün hissettire-
bilir. O anlarda gözümüz hiçbir şeyi görmez. Kır-
mızı bir boğayı ne kadar delirtir bilmem, ama bir 
boğa delirince neler yapabilir az çok tahmin ede-
bilirim ve inanın bana planlarınız rotasında ilerle-
mediğinde veya çok üzücü bir haber aldığımızda 
adeta delirmiş bir boğaya dönebilirsiniz. Yakıp 
yıkar, bağırır çağırır, kırıp dökerek rahatlamaya 
çalışırız. Belki rahatladık zannederiz, ama üzücü 
ve korkutucu bir sonu olur bütün bunların ve 
böylesi eylemlerin sonucunda “keşke”li cümleler 
kurulur.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 En az “keşke” cümlelerindeki olumsuzluk 
eki kadar gereklidir o anlarda sakin kalabilmek. 
Ama gel gör ki gözü dönmüş bir insanın bir insana 
verdiği zararı, hiçbir delirmiş veya kırmızı görmüş 
boğa başka bir insana veremez. İnsan o anda 
dünyanın en tehlikeli ve en korkutucu yaratığı 
olmuştur ve  en gerekli şey uzak kalmaktır.  O an-
larda '“keşke” bulundurmayan cümleler  kurdurt-
mayacak eylemlerde bulunmak gerçekten zor bir 
iştir ve ben hiçbir insanın o kadar delirmişken, 
sakinleşince ''Keşke'' demeyeceğine inanmıyo-
rum.   
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AYIN ROTASI 

ve göğe kılıç gibi çekmiş minarelerini 

şehirler padişahı canım İstanbul 

             Attila İlhan 
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 NEDÎM 
 

 

Kaside Der Vasf-ı İstanbul ve Sitâyiş-i Sadrazam İbrahim Paşa  
 

 

 

AYIN ROTASI 

Bu şehr-i Sitanbul ki bî-misl ü behâdır  
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır  
 
Bir gevher-i yekpâre iki bahr arasında  
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır  
 
Bir kân-ı niâmdır ki anın gevheri ikbâl  
Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır  
 
Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ  
El-hak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır  
 
Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet  
Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır  
 
İnsâf değildir ânı dünyaya değişmek  
Gülzârların cennete teşbih hatadır  
 
Herkes irişür anda murâdına ânınçün  
Dergâhları melce-i erbâb-ı recâdır  
 
Kal’a-yı meârif satılır sûklarında  
Bazâr-ı hüner ma’den-i ilm ü ulemâdır  
 
Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî  
Ebrû-yı melek andaki mihrâb-ı duâdır  
 
Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr  
Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır  
 
Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş  
Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır  
 
Hep halkının etvârı pesendîde-i makbul  
Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır  
 
Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın  
Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır  

 
Nâmı gibi olmuşdur o hem sa’d hem âbâd  
İstanbul’a sermâye-i fahr olsa revâdır  
 
Kûh-sarları bağları kasrları hep  
Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır  
 
İstanbul’un evsafını mümkün mü beyân hiç  
Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senâdır  

 
   
  Mini Sözlük 

Bi misl ü behâ: eşsiz ve 
paha biçilmez 
Seng : taş 
Yekpare: bir bütün ola-
rak, tek parça 
Gevher-i yektâ: Eşsiz bir 
mücevher 
Bahr: deniz 
Hurşîd-i cihan-tâb: Dün-
ya'yı aydınlatan güneş 
Seza: layık 
Kân: kaynak, menba 
Niam: nimetler 
İkbâl: talih, refah 
Bağ-ı irem: cennet bah-
çesi 
İzz: kıymet, değer 
Ulâ: birinci 
Halet: hal , durum 
Âb u hevâdır: su ve hava 
Çemenistân-ı letâfet - 
güzellik çimenliği 
Pür-feyz ü safâ: ilim ve 
şenlik dolu 
Teşbih: benzetme 
Melce: sığınılacak yer 
Recâ: ümit 
Sûk: çarşı, pazar 
Bazâr: alışveriş 
Kûh: dağ 
Lücce-i envâr: nur aynası 

Meh: ay 
Lebrîz-i ziyâ: ışık seli 
Revân-bahş: su gibi akıp 
giden ihsan 
Germ: gayretli, hamiyetli 
Âbe: cemaat,topluluk 
Etvar: tavır, hal 
Pesendîde: seçilmiş, be-
ğenilmiş 
Dil-ber: güzel, dilber 
Bî-mihr ü vefâ: aşksız ve 
vefasız 
Sa‘d: kutlu 
Âbâd: mâmur, şen.  
Sermâye-i fahr: övünme 
kaynağı, sermayesi 
Kûhsâr: tepe 
Şevk ü tarab: arzu ve 
neşe 
Evsaf: vasıf, nitelik 
Beyan : anlatmak, açıkla-
mak 
Maksûd: kastedilen, 
maksat 
Sadr-ı kerem-kâr: lütfe-
den, bağışlayanların başı 
Senâ: methetmek 
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 Kübra Keleş 

 

Şehr-i Sitanbul  

AYIN ROTASI 

 Güzelliği tüm dünyada şöhret bulmuş, 
geçmişten günümüze uğruna savaşlar yapılmış ve 
birçok medeniyetin, imparatorluğun kültür mer-
kezi olmuş “Aziz İstanbul”...  Ona kurucuları 
“Byzantion”, Süryaniler ‘’Alexandre’’, Çekler 
“Aliyona”, Romalılar “Alma Roma” yahut “Almus 
Roma”, Doğu Romalılar Konstantinopolis, Araplar 
“Beldetü’l-Tayyibe” ve “Bizantiyye”, İranlılar ve 
Araplar “Konstantiniyye” demişler. Osmanlılar ise 
Konstantiniyye, Âsitane, Âsitane-i Âliyye, İstanbul 
gibi çeşitli isimlerle anmışlar bu şehri. Kısaca bir-
çok medeniyet, birçok ulus farklı isimlerle anmış 
İstanbul’u. Şairlerin, yazarların, sanatçıların dille-
rinde dolaşan İstanbul; şiirlerle, şarkılarla anlatıla 
anlatıla bitirilemeyen, dillere destan İstanbul...  
 
 Onun güzelliklerini anlatmaya çalışan şair-
lerden biri de Divan şiirinin en önemli şairlerin-
den Nedim’dir. Nedim, dönemin sadrazamı Nev-
şehirli Damat İbrahim Paşa’yı övmek için yazdığı 

kasidesinin nesip (giriş) bölümünde İstanbul’un 
güzelliklerini ele alır.   İstanbul şair için o kadar 
kıymetlidir ki onu eşi benzeri bulunmayan bir şe-
hir olarak nitelemiş, ondan “dünyayı aydınlatan 
güneş ile tartılsa ancak onunla eşittir” diye bah-
setmiştir. Nedim’e göre İstanbul, bilim ve fennin 
merkezi, sanatın ve sanatçıların şehridir. Şair bu 
noktada daha da ileriye gider ve Cennet’in İstan-
bul’un altında ya da üstünde olduğunu söyleye-
rek şehri dünya güzelliklerini aşan bir noktaya 
taşır:  
 
 Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ  
 El-hak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır 
 
 İstanbul’un bağlarını, bahçelerini, her ka-
rışını zevk ve eğlence dolu bir mekân olarak ta-
nımlamıştır Nedim. Ona göre İstanbul bir tarafa, 
dünya bir tarafadır. Nedim’in dünyası İstan-
bul’dur aslında.  
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AYIN ROTASI 

 İstanbul’da yaşayan herkes hayaline kavu-
şur, amaçlarına ulaşır. İstanbul adeta hayallerin, 
umutların gerçek olduğu bir rüya şehirdir. İstan-
bul’un çarşılarında satılan her ürün bilgi ile, eği-
tim ile satılır; âlim ve bilginlerin ocağıdır İstanbul; 
çağdaşlığın ve medeniyetin şehridir.  İstanbul’un 
halkı da ilmin ve bilimin ocağı olan bu şehirle 
uyumludur ve çağdaş yaşam tarzını benimsemiş-
lerdir. Modanın ve eğlencenin kalbi İstanbul’da 
atmaktadır. İstanbul bütün dünyanın takip ettiği 
bir merkezdir adeta. Nedim, İstanbul’un şiirin 
ölçü ve kalıplarıyla anlatılamayacağını, onun an-
cak bir kitapla anlatabileceğini bahsi geçen bölü-
mün son dizelerinde belirtir. Dahası şair kendisi-
nin İstanbul’un zenginliklerini, güzelliklerini an-
latmakta yetersiz kaldığını düşünür. Öte yandan 
Nedim, böyle bir kitap yazsa bile İstanbul’un gü-
zelliklerini anlatmakla bitiremeyecek gibidir; çün-

kü açıkça görülmektedir ki Nedim’e göre İstanbul 
Cennet’in kendisidir. Ve Cennet üzerine kitaplar, 
destanlar da yazılsa; ona methiyeler de düzülse 
güzellikleri tam anlamıyla ifade edilemeyecektir.  
 
 Lale Devri’nin yaygın iyimserliğinin tesiri 
altında yazılmış bu şiir, bence İstanbul’un edebi-
yatımıza yansımasının çok tipik örneklerinden 
biridir. Nitekim Nedim’den yüzyıllar sonra Yahya 
Kemal; İstanbul’u “Sade bir semtini sevmek bile 
bir ömre değer.” diyerek yüceltecek ve İstanbul’a 
bakışın yüzlerce yıllık geleneğini devam ettirecek-
tir.  
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 Mehmet Güngör* 
 

 

Mütareke Dönemi İstanbul’u, Sultan Ahmet Mitingi ve Halide Edip 
 

 

AYIN ROTASI / İNCELEME 

 M ütareke Dönemi, İstanbul’un tarihi-

mize ve edebiyatımıza yansıdığı 

dönemler arasında kendine has hususiyetleri ile 

önemli bir konumdadır. Mütareke Dönemi dendi-

ğinde, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile 11 

Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması arasın-

daki dört yıllık süreç kast edilir. Süreç, hem Ana-

dolu’daki Kurtuluş Savaşı hem de İtilaf Devletleri 

tarafından işgal edilen İstanbul bağlamında iki 

farklı psikolojik ve sosyolojik arka plana yaslana-

rak tarih ve edebiyatın konusu olagelmiştir. Müta-

reke Dönemi Anadolu’su, bir bakıma Millî Müca-

dele’yi konu alan edebiyat; gerek bahsi geçen dö-

nemde gerekse Cumhuriyet Dönemi’nde zengin 

örnekler verir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 

Yaban’ı, Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek’i, 

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa ve Firavun İmanı 

isimli eserleri, Samim Kocagöz’ün Kalpaklılar’ı 

bu çerçevede değerlendirilebilir. Öte yandan Mü-

tareke Dönemi İstanbul’u sanatçılar için bir başka 

bereketli alan olmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar 

Sahnenin Dışındakiler’de, Kemal Tahir Esir Şehir 

Üçlemesi’nin ilk iki kitabında, Peyami Safa Biz 

İnsanlar’da hep bu dönemi işler.  

 

 Esasen İstanbul’un, İstanbul hayatının 

özellikle II. Meşrutiyet’ten sonra canlı bir şekilde 

edebiyatımıza girdiği söylenebilir. Refik Halit Ka-

ray, Mithat Cemal Kuntay, Yakup Kadri Karaos-

manoğlu, Peyami Safa, Halide Edip Adıvar; çeşit-

li roman ve hikâyelerinde İmparatorluğun son yıl-

larını büyük bir canlılıkla okuyucuya sunarlar. 

Şiirde Mehmet Âkif, şiirimize hakiki manasıyla 

natüralizmi getiren şair olarak İstanbul sokakları-

nı, hususen Safahat’ın Birinci Kitap’ında çok can-

lı bir şekilde işler.  

 

 İşte Mütareke Dönemi İstanbul’unun  

 

 

 

edebî eserlerde işlenişi, bu çerçevede sokağın gi-

derek artan bir seviyede edebiyatımıza girişinin 

devam eden bir halkası olarak düşünülebilir. 

Özellikle Millî Mücadele yılları boyunca İstanbul, 

sahnenin gerisinde, fakat bütün ülkeyi etkisi altına 

almış olan trajedinin en büyük ortağı olarak çıkar 

karşımıza. Sessiz bir yığın olarak İstanbul, bir 

yandan gizli gizli Millî Mücadele’yi destekleyen 

teşkilatlarıyla, bir yandan işgalcilerle işbirliği 

içindeki hainleriyle, bir yandan ülkeyi saran yan-

gından kendi hesabına menfaat temin etmeye çalı-

şan insanlarıyla bir mahşer yeri gibidir ve Âkif’in 

mütareke yıllarının hemen arifesinde kaleme aldı-

ğı,  

 

Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan...  

Hey sıkılmaz, ağlamazsan, bari gülmekten utan!.. 

"His" denen devletliden olsaydı halkın behresi,  

Payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası! 

 

Mısraları bu çerçevede anlaşılmalıdır.  

              İşgal günlerinde İstanbul 
 

 Mütareke Dönemi İstanbul’unun siyaset 

ve edebiyat tarihimize geçen önemli hadiselerin-

den biri de Sultanahmet Mitingleri’dir. Sultan Ah-

met Mitingleri, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali-

ne protesto etmek maksadıyla Türk Ocağı ve Ka-

rakol Cemiyeti tarafından düzenlenmiş olup  
* Mehmetçik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
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23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919, 13 
Ocak 1920 tarihlerinde dört kez yapıldı. Mitingle-
re 150-200 bin civarında insanın katıldığı düşü-
nülmektedir. Bahsi geçen mitinglere Mehmet 
Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Rıza Nur, Selim Sırrı Tarcan, 
Şükûfe Nihal Başar gibi önemli isimler katıldı ve 
işgallere karşı protesto niteliğinde, direnişi ön 
plana çıkaran konuşmalar yaptılar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Bu mitinglerin en önemli aktörü Halide 
Edip Adıvar’dır. Halide Hanım zaten İzmir’in İşga-
li’ni takip eden günlerde bütün mesaisini Millî 
Mücadele’nin İstanbul teşkilatına ayırmıştı. Kara-
kol adlı gizli örgüte girerek Anadolu’ya silah kaçır-
ma işinde rol aldı. Vakit Gazetesi'nin sürekli yaza-
rı, M. Zekeriya ve eşi Sabiha Hanım'ın çıkarttıkları 
Büyük Mecmua'nın başyazarı oldu. Nitekim İstan-
bul’un 16 Mart 1920’de İngilizler tarafından işga-
linden sonra hakkında idam emri çıkarılan ilk kişi-
ler olan Mustafa Kemal, Kara Vasıf, Ali Fuat Paşa, 
Ahmet Rüstem gibi isimlerin yanında Halide Ha-
nım ve eşi Dr. Adnan da vardır. Böylece 19 Mart 
1920’de İstanbul’dan eşi ile beraber ayrılan Hali-
de Edip, 2 Nisan’da Ankara’ya varmış ve bu tarih 

 
ten sonra gerek sivil pozisyonlarda gerekse cephe 
hattında, Millî Mücadele’nin içinde yer almıştır. 
Dolayısıyla Türk'ün Ateşle İmtihanı (1922) adlı anı 
türündeki eserinde, Ateşten Gömlek(1922), Kalp 
Ağrısı (1924), Zeyno'nun Oğlu adlı romanlarında 
Kurtuluş Savaşı’nı kendi deneyimlerinden yola 
çıkarak gerçekçi bir biçimde işleyebilmiştir. 
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üslümanlar, Türkler,  

 
 Türk ve Müslüman bugün en kara gününü 
yaşıyor. Gece, karanlık bir gece... Fakat insanın 
hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu 
korkunç geceyi yırtıp muşâşâ bir sabah yarataca-
ğız. Yalnız ışık geldiği vakit gözümüzü güneşe ka-
ranlığı gören baykuşlar gibi açmayalım. Işık geldi-
ği vakit hayatı karşılayacak, karşılayabilecek in-
sanlar halinde bulunalım. Millet iyi ve fena günler 
gördü. Günah dakikaları ve şanlı dakikalar yaşadı. 
Fakat kardeşler, bugün ufak günahlarımızın üzeri-
ne öyle ateşin bir kan akmıştır ki bu kan bütün 
dünyanın günahını yıkayacak kadar temiz ve 
mebzuldür. O kan bizim vazifemizi tâyin etti, bize 
bir vazife bıraktı.  
 
 Hanımlar, bugün elimizde top, tüfenk de-
nilen alet yok, fakat ondan büyük, ondan kuvvetli 
bir silahımız var: hak ve Allah var. Tüfek ve top 
düşer, hak ve Allah bakidir. Topun yüzüne tükü-
recek kadar evlatlar, analar, kalbimizde aşk ve 
iman, milliyet duygusu var. Biz dünyada millet 
sınıfına layık bir millet olduğumuzu, erkek, kadın 
ve çocuklarımıza kadar ispat ettik.  
 
 Bugün memleketimiz taksim tehlikesi kar-
şısında adım adım, adeden kendi durumumuzda-
ki milletleri başımıza efendi yapmak istiyorlar. 
Bugün İzmir, yarın Konya, öbür gün İstanbul, son-
ra Müslüman dünyasının başı olan Türk susturul-
muş olacaktır. Buna karşı ne silahımız var? Kur-
şun, top, bomba... Bir top bebeklerimizi öldürebi-
lir. Bizim bundan da kavi silahlarımız var. Sesimizi 
mutlak dünya işitecektir. İşitmek ve işittirmek için 
bugün kuvvetli ve metin bir millet halinde bulun-
malıyız. Bugün Türkler arasında millî davalarını 
hâlledinceye kadar nasıl kurûn-ı vustâda haftada 
üç gün Allah mütarekesi yapılırsa öyle Allah mü-
tarekesi akdedilmektedir. 
 
 Arkadaşlar, Müslümanlar, Türkler,  

 Bugün buraya toplanan şu halk kütlesinin 
bir tek isteği var. O da en tabii haklarının kendi-
sinden alınmamasıdır. İsteyeceğimiz basit, yük-
sek ve ulvi bir haktır. Bizim sözümüzü onlar dinle-
meyebilirler, fakat biz padişahımızdan bize baba-
lık etmesini rica ederiz. Biz erkeklerimizle bera-
ber milletin kalbinden gelen en kuvvetli, en akıllı, 
en cesur, milleti en çok temsil edecek bir kabine 
isteriz. Padişahımıza halkın hissiyatını tebliğ eder 
ve deriz ki: İşte kara bir gün yaşıyoruz, bugün 
herkes susmuştur. Bugün Türk ve Müslüman, pa-
dişahın etrafında toplanmıştır. 
 
 Hanımlar, efendiler,  
 
 Bugün bunun beş bini kadar bir miting de 
yapmış olsak bir semeresini göremeyiz. Fakat ya-
rın var, çocuklarımız var. Buradaki Müslüman âle-
minin kalbidir. Siz düştüğünüz zaman birçok şey-
ler düşecektir. Kadınlar silahsız ve zayıf, fakat kal-
bi gayet metindir. Bütün âlem-i İslam hep karde-
şimizdir. Bundan dönen Türk kadını değildir. 
 
 Yaşasın milletimiz! 
 
 Müslümanlar, Türkler, 
 
 Müslüman ve Türk dünyası en siyah bir 
matemle dalgalanıyor. Bu günkü heyecan emin 
olunuz ki Müslüman âlemini bir dalga gibi sarsı-
yor... Biliniz ki küçük görünen Türkiye ve Türkler 
Müslüman dünyasının başıdır, kalbidir. Türklere 
indirilmek istenen darbe bütün Müslüman dün-
yasının kafasını koparmak içindir. Emin olunuz ki 
harb-i umûmîde bir çok Müslüman düşmanları-
mızla beraber kan döktük. Galiçya'da, Çanakka-
le’de, Irak’ta makam-ı hilafete karşı harb ederken 
onlar adalet için, beşeriyet için harp ettiler, öldü-
ler. Emin olunuz, aldandılar...  
 
 Bugün aldanmayalım. Hissedilen bir heye-
can var. Bunun sürdürmek için icad edilen yaban-
cı haberlere inanmayalım. Daha dün âlemi titre-
ten Almanya,  bugün başı önünde geziyor.  
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Kendilerinin olmayan toprakları âleme tevzi et-
mek isteyenler, hakkın sadâsı önünde eğilecekler 
ve hakkı teslim edeceklerdir. Dostu Venizelos’a 
bir hediye veren Mösyö Klemanso'nun arkasında 
milletlerin hak ve adalet için harb etmiş bir Fran-
sız milleti vardır. Yunan parasıyla çıkan Fransız 
gazetelerinden bir kaçından maadası bütün bu 
hareketleri şayan-ı takbih buluyorlar. Türk mille-
tini ve türkiye'yi parçalamak isteyen Loyt Corc'un 
arkasındaki bir İngiliz milleti vardır. Klemanso, 
Loyt Corc'un ve bunlardan mürekkep olan dörtler 
meclisinin arkasından uyanacak, emin olunuz, 
büyük harpler vardır. 
 
 Dün İstanbul’a gelmek isteyen bir çarlık 
vardı. O çarlığın yerlerinde bugün yeller esiyor. 
Niçin? Biz o çarlığın nefesini Çanakkale’de boğ-
duk. Burada devrilen yalnız çarlık değildir. Adalet-
sizliktir. 
 
 Bu adaletsizlik muvakkattir. Belki de bir 
adaletin geldiğini görmeyeceğiz. Fakat o gecik-
meyecektir. Bütün adaletlerin üstünde bir adalet-
i ilahi vardır ki o gelecek ve bütün milletleri sarsa-
rak üzerinden geçecektir. 
 
 Zinhar heyecanlarınızı unutmayınız. Yarın 
dünyanın son tarihî perdeleri oynandıktan sonra 
Türkler ne yaptı diye bize bakacaklardır. Milletle-
rin üzerinde hâkim olan adalet, Türk milleti, niha-
yet senin de hakkını verecektir. 
 
 Kardeşlerim, evlatlarım! 
 
 Ruhu göklerde olan ecdadımız minareleri-
mizden yedi yüz yılın şanlı Osmanlı tarihinin bu-
günkü faciasını seyrediyor. Bu tarihi, bu muazzam 
meydanda zafer alayları yapan kahraman ecdadı-
mızın ruhları karşısında, dünyanın bir başından 
bir başına at süren ona mağlup erlerin gazapları 
karşısında başımı kaldırıyor ve diyorum ki: “Ben 
Türk ve Müslüman tarihinin bedbaht bir kızıyım. 
Eskileri kadar kahraman fakat bedbaht yeni mille-
tin de bedbaht bir anasıyım. Bu yeni millet namı-
na, ulu ecdadımızın ruhları önünde başımı eğip 
yemin ediyorum. Bugün kolları kesilmiş Türk mil-
letinin geçmiş günlerdeki kadar cesur bir ruhu var. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
                  Halide Edip Adıvar konuşmasını yaparken 
 

 Yemin ediyorum ki, göğsünü adalet ve in-
saniyetten alan ecdadımın ilahi namusuna hıya-
net etmeyeceğiz. Allahı’ma ve hakka dayanarak 
Türk milletinin son yolunu size ve dünyaya ilan 
ediyorum. 
 
 Beni dinleyiniz: Kardeşlerim, evlatlarım; 
 
 Asırlardan beri sinsi sinsi devam eden Av-
rupa’nın istila siyaseti her vakit Türk toprakları 
üzerinde en vicdansız bir şekilde tecelli etmiştir. 
Ayda ve yıldızlarda zapt edilecek Müslüman ve 
Türk toprakları ve milletleri olduğunu haber alsa 
oraya istila ordusu göndermek için mutlak yol bu-
lacak olan Avrupa’nın eline nihayet bir fırsat geç-
miştir. Türk'e zalim ve günahkâr diyen, milletlerin 
günahı için mahkeme kuranların bu günahı o ka-
dar çirkin ve sefil bir günah ki, lekesini engin de-
nizlerin nihayetsiz suları yıkayamayacaktır. Avru-
pa'nın bu günahı karşısında sizin için bugün 
yegâne yükselen ses Müslüman dünyanın sesi! 
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 Esaret boyunduruğunun zincirleri ta canı-
na geçmiş olan Müslüman kardeşlerimiz sizin için 
bugün gür sesleri ile haykırıyor. Ben kardeş Müs-
lüman dünyalarına da sizin namınıza yemin edi-
yorum. Davamız şudur: 
 
 Türkiye'nin mevcut olan hak ve istiklalinin 
elinden alınmaması. Türkler ve Türkiye, ecdâdla-
rına ve bayraklarına ve milletimizin ebedi ve ilahi 
hakkına hıyanet etmeyeceklerdir. 
 
 Ya Rabbi, hakkın ve milletlerin bir mahşe-
ri, bir mahkeme-i kübrâsı hazırlanıyor. Bu mahke-
meye millet ve hakkı çiğneyen zalimler gelecek-
tir. Ve bu zalimleri en evvel kendi milletleri 
mahkûm edecektir. Milletlerin ruhunda her vakit 
ilahi bir hak ve büyüklük vardır. 
 
 Dinleyiniz! Sizin iki dostunuz var: 
 
 Bugünkü Müslüman âlemi, öteki millet 
hakkı için bağıracak milletler; birini kazandınız, 
ötekini bugünkü açtığınız davanın hak ve ulviyeti 
kazanacaktır. 
 
 Hükümetler düşmanınız, milletler dostu-
nuz, kalbinizde isyan kuvvetinizdir. 
 
 

 Böyle muazzam bir günü Osmanlı tarihi, 
Osmanlı toprağında bir defa daha idrak edeme-
yecektir. Bugün size haber verdiğim milletlerin 
hak günü uzak değildir. O gün gelirse içimizden 
bugün burada bulunanlardan bazıları bu dava 
yolunda ölmüş olursa, onun mezarı üstüne istik-
lal bayrağınızla geliniz ve o günü müjdeleyin. Şim-
di yemin ediniz ve benimle tekrar ediniz: 
 
 Milletlerin ilahi hakkı ilan olunacağı güne 
kadar kalbimizde heyecanımız kalacak, eksilme-
yecektir. 
 
 Yedi yüz senenin en asil ve büyük mirası 
olan vakarımızı, adalet ve terbiyemizi unutmaya-
cağız. 
 
 Yemin ediniz! 
 
 Yedi yüz senenin tarihini ağlayan minare-
ler altında yemin ediniz: 
 
 Bayrağımıza, ecdadımızın namusuna hıya-
net etmeyeceğiz.  
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Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer 
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.. 
 
 
    Yahya Kemal Beyatlı 

 

 
Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın,  
Hiç bir zaman kader bizi senden ayırmasın.  
 
     Yahya Kemal Beyatlı 
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(...) 

 
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.  
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.  
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,  
koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.  
Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var.  
Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a.  
Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım.  
Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u.  
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.  
 
(...) 
 
    Nazım Hikmet Ran 
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 Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’u 
 
 Orhan Veli Kanık (13 Nisan 1914 – 14 Ka-
sım 1950); Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en 
dikkat çekici isimlerinden biridir. Arkadaşları Me-
lih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu’yla be-
raber başlattıkları Garip Hareketi, Türk şiirinin o 
güne kadar gördüğü bütün değerleri / kalıpları 
kökünden sarsmış; hem olumlu hem de olumsuz 
manada şiirimiz yadsınamaz bir biçimde etkile-
miştir.   
 
 Garip Hareketi şiire “küçük adamın” me-
selesini sokmayı hedefler. Öyle ki hem şiir bu sı-
radan adamı konu edinecek hem de şiir dili onun 
tarafından anlaşılacak kadar sokak diliyle ve sa-
natlı söyleyişten uzak olacaktır. Böylece Orhan 
Veli ve arkadaşları “Her şey şiirin konusu olabi-
lir.” prensibini benimsemişlerdir.   

 
 
 Orhan Veli’ye kadar İstanbul çoğunlukla 
sokaktan bağımsız olarak, yüksek bir düşünce, 
kimlik ya da tarihsel arka planı temsil edecek şe-
kilde kullanılagelmişti. Gerek Nedim’in meşhur 
Kaside’sinde İstanbul’u ele alış biçimi, gerek Yah-

ya Kemal’in onu adeta bütün bir tarihimizin ve 
kültürümüzün yoğunlaşıp somutlaştığı yer olarak 
görmesi bu kanıyı destekler. Bu çerçevede irili 
ufaklı pek çok şiir yazılmıştır İstanbul üzerine. Öte 
yandan Fikret’in Sis isimli şiiriyle onu yerden yere 
vurması da benzer bir mistifikasyon sürecini işa-
ret eder. Bu sefer İstanbul siyasetin, tarihin, kül-
türün bütün olumsuzluklarını üstlenen bir ko-
numdadır ve sokağından bir ölçüde bağımsızdır.  
 
 Yukarıda bahsi geçen İstanbul algısının 
tersine Orhan Veli’nin İstanbul’u iyi ve kötü ta-
raflarıyla sokağın İstanbul’udur. Bu bakımdan 
özellikle bir şiiri dikkat çeker Orhan Veli’nin: İs-
tanbul’u Dinliyorum.  
 
 İstanbul’u Dinliyorum isimli şiir bütünüyle 
Orhan Veli’nin hissiyatından İstanbul’u ve ona 
dair küçük detayları okuyucuyla buluşturmak için 
kaleme alınmıştır. Şiirin duyma/dinleme üzerin-
den kurgulanışı da şehre dair farklı bir yaklaşımı 
temellendirmek içinmiş gibi görünmektedir ve 
adeta Yahya Kemal’in “Sana dün bir tepeden bak-
tım Aziz İstanbul.” dizesine bir nazire gibidir.  
 
 Şiir boyunca Orhan Veli İstanbul’a dair 
sucu çıngırakları, ağaçlarda yaprakların sallanışla-
rı, sürüler hâlinde geçen kuşlar, balıkçıların ağları, 
Kapalıçarşı, Mahmutpaşa, lodos, yalılar gibi 
mekâna dair pek çok teferruat kullanır. Dikkat 
edilirse bütün teferruat belirli bir bağlamda dü-
zenlenmiştir. Bunlardan kimileri İstanbul’un do-
ğasına atıf yapar; kimi şehrin tarihî ve kültürel 
arka planını ima eder; bir diğeri de şehirde yaşa-
yan sıradan insanın hayat gailesini ön plana alır.  
Orhan Veli gündelik hayatı ele alma tutumunu 
daha da ileri götürerek şehrin Türk şiirinde gör-
meye alışık olmadığımız gece hayatını konu edi-
nir:  
 

Orhan Veli Kanık 
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İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Bir yosma geçiyor kaldırımdan; 
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. 
Birşey düşüyor elinden yere; 
Bir gül olmalı; 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
 
 Bu mısralar Orhan Veli’nin şehre ve insa-
na yaklaşımının tipik bir örneği olarak çıkar karşı-
mıza. Şiir gayriahlaki kabul edilen şeyleri de konu 
edinir ve hatta edinmelidir Garipçilere göre.  
 
 Orhan Veli İstanbul’u Dinliyorum isimli 
şiiri dışında pek çok şiirinde şehrin çeşitli unsurla-
rını doğrudan doğruya şiirin konusu yapmış ya da 
bir detay olarak kullanmıştır. Bunlardan İstanbul 
Türküsü’nde şehrin şairin bireysel duygularına 
zemin oluşturan büyük bir mekân olarak kullanıl-
dığı düşünülebilir.  
 
 İstanbul... Galata’dan tramvaylara; ca-
mekânlardan Beyoğlu’na; deniziyle, lodosuyla, 
surlarıyla; hepsinden önemlisi işçisiyle, esnafıyla, 
ev kadınıyla, memuruyla; hayata dair bütün un-
surlarıyla ve en sıradan hâlleriyle İstanbul... Or-
han Veli’nin İstanbul’unu zannediyorum bu çer-
çevede değerlendirmek yerinde olur.  
 

 
 
 

 Mehmet Âkif Ersoy’un İstanbul’u 
 
 Hüseyin Rahmi Gürpınar, “edebiyata so-
kağı getiren yazar” olarak değerlendirilir çoğun-
lukla. Esasen doğru, fakat eksik bir tespittir bu; 
çünkü Hüseyin Rahmi sokağı romana sokmuştur. 
Onun yaptığının bir benzerini söyleşi/fıkra türün-
de Ahmet Rasim, şiirde ise Mehmet Âkif yapar. 
Dolayısıyla Âkif’ten “sokağı şiire sokan adam” di-
ye bahsetmek yanlış olmaz.  
 
 Mehmet Âkif Ersoy çoğunlukla “İstiklâl 
Şairi” olarak bilinir. Ona dair öne çıkan temel hu-
suslar I. Dünya Savaşı’nda Teşkilât-ı Mahsusa adı-
na aktif görev yapması; Millî Mücadele Döne-
mi’nde sergilediği fedakârlıklar, Millî Mücade-
le’ye karşı başlatılan isyanlarda halkı onlara doğ-
rudan doğruya vaazlar vererek kazanması; İmpa-
ratorluğun son yıllarında İslami kimliğiyle öne 
çıkan bir yaşama tarzı ve sanat hayatı benimse-
mesidir. Sanatçının edebi şahsiyeti çoğunlukla 
ihmal edilir ve yukarıdaki faaliyetlerin haklı bü-
yüklüğü altında ezilir.  
 
 Âkif şiirimizin az sayıdaki realist/natüralist 
isimlerinden biridir. Safahat’ın 1. Kitap’ının başı-
na yerleştirilen ve okuyucuya hitap eden mısralar 
arasında yer alan “Bir yığın söz ki, samîmiyyeti 
ancak hüneri; / Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne 
san'atkârım.” Sözleri onun samimiyeti, süssüzlü-
ğü, abartısızlığı ne kadar önemsediğini gösterir. 
Öte yandan şair “hakkikat”in de peşindedir:  
 
Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim 
İnan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim 
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek 
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek! 
 
 İşte Âkif bu bağlamda sokağı alabildiğine 
gerçekçi çizen ve okuyucuyla buluşturan bir şair 
olarak çıkar karşımıza. Hususen Safahat’ın 1. Ki-
tap’ında yer alan bazı manzum hikâyeleri, bu 
bağlamda oldukça önemlidir. Mahalle Kahvesi, 
Küfe, Seyfi Baba, Köse İmam, Meyhâne, İstibdâd, 
Hürriyet, Hasta gibi şiirler bu çerçevede anılabilir.  

Soldan sağa Sabahattin Eyuboğlu, Orhan Veli, Sait Faik.  
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 Âkif’in şiirlerinde sokak çeşitli yönleriyle 
kendisine yer bulur. Bu temalardan başta geleni 
yoksulluk ve kimi sosyal problemlerdir. Seyfi Ba-
ba’da şair, evinden Seyfi Baba isimli ihtiyar dos-
tunun yanına giderken gece karanlığında İstan-
bul’un sokaklarındaki sefalete dair pek çok husu-
sun altını çizer.  
 
“Hânüman yoksulu binlerce sefilân-ı beşer;  
Sesi dinmiş yuvalar, hâke serilmiş evler;  
Kocasından boşanan bir sürü bîçâre karı;  
O kopan râbıtanın, darmadağın yavruları;  
Zulmetin, yer yer, içinden kabaran mezbeleler: 
Evi sırtında, sokaklarda gezen âileler!” 
 
 Kopan aile bağı, yanlış din algısı gibi hu-
susların Köse İmam’da da sert bir şekilde eleştiril-
diği görülür.  
 
 
 
 

 Şehrin yoksulluk ya da insani dramla bağ-
lantılı olarak tekil bireyler bağlamında karşımıza 
çıktığı da görülür. Kör Neyzen bu tarz şiirlerden 
biridir. Şiirde Âkif, sokak çalgıcılığı yapan bir kör 
neyzenin dramını işleyerek bize İstanbul’un soka-
ğına dair küçük bir ayrıntı sunar. Küfe isimli şiir 
de bu çerçevede değerlendirilebilir. Şiirde babası 
ölen bir çocuğun ailesini geçindirmek için küfeyle 
hamallık yapmak zorunda kalması dokunaklı bir 
şekilde işlenir. Esasen çocuk okula gitmek iste-
mektedir, fakat hayat onu hiç de memnun olma-

yacağı bir noktaya, küçük yaşta büyük sorumlu-
luklar üstlenmek zorunluğu noktasına getirmiştir. 
Şair, Hasan cılız bacaklarıyla yük altında ezilirken 
neşeyle okuldan çıkan bir grup çocuğu aynı sahne 
içine yerleştirerek sert bir tezat yaratır, çok yerin-
de kullanılan bu tezatla zirveye varan trajedi duy-
gusu, şiiri tamamlar:  
 
Bu bir ayaklı sefalet ki yalnayak, baş açık;  
On üç yaşında buruşmuş cebin-i safi, yazık!  
O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan  
Bir elliden mütecaviz çocuk ki, muntazaman  
Geçerken eylediler ihtiyarı vakfe-güzin...  
Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hazin;  
Evet, bu yavruların hepsi, pür südud-i şebab,  
Eder dururdu birer aşiyan-ı nura şitab.  
Birazdan oynıyacak hepsi bunların, ne iyi!  
Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi,  
-Ki ezmek istedi görmekle reh-güzarında-  
İlel'ebed çekecek dûş-i ıztırarında!  
O, yük değil, kaderin bir cezası ma'sûma...  
Yazık, günahı nedir, bilmeyen şu mahkuma! 
 
 Benzer bir bireysel dram, Hasta isimli şiir-
de çıkar karşımıza. Eserde Halkalı Ziraat Mekte-
binde yaşanmış bir olay ele alınır. Verem olan bir 
yatılı öğrenci, hastalığın bulaşıcı olması dolayısıy-
la okuldan gönderilmek istenir, fakat çocuğun 
gidecek yeri de yoktur. Şiirin sonunda çocuğun 
arabaya bindirilişi ve okuldan ayrılış sahnesi şöyle 
ifade edilir:  
 
Tuttu bindirdi çocuklar sararak her yerini,  
Öptüler girye-i matem dökerek gözlerini; 
- Çekiver doğruca istasyona… 
- Yok, yok, beni ta, 
Götür İstanbul’a bir yerde bırak ki; gurebâ,  
- Kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada -  
Uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada! 
 
 Âkif’in İstanbul’u zaman zaman İmpara-
torluğun çalkantılı siyasi geçmişi bağlamında da 
çıkar karşımıza. Nitekim İstibdâd isimli şiirde Âkif, 
II. Abdülhamid döneminin bireylere yansıyan si-
yasi trajedilerini mahalle hayatı etrafında dile 
getirmeye çalışmıştır. Benzeri bir tutum Hürriyet  
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isimli şiirde de çıkar karşımıza. Burada da II. Meş-
rutiyet’in ilanı dolayısıyla yapılan kutlamalardan 
canlı bir sahne, eğlenen çocuklar ve sürgünde 
olan babalarının yarattığı dram şiirin merkezine 
alınmıştır.  
 

 İstanbul, Âkif’in şiirlerinde somut bir 
mekân olarak da çıkar karşımıza. Gerçekliği ken-
disine sanat prensibi olarak benimsemiş Âkif, şiir-
lerini kaleme aldığı dönemin İstanbul’unda şehir-
ciliğin durumunu bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. 
Seyfi Baba’da su ve gölcükler içindeki sokaklar, 
zibillikler, bir yanı çökmüş evler, arka sokakların 
tehlikeli tipleri birbiri ardı sıra ele alınır. Zaman 
zaman bu durum mizahi bir şekilde de dile getiri-
lir. Küfe’deki şu mısraları bu tutuma örnek göste-
rebiliriz:  
 
Bizim mahalle de İstanbul'un kenârı demek:  
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmiyerek!  
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır,  
Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır.  
Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,  
Selâmetin yolu insan için bu, başka değil!  
Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,  
Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak, 
 
 Benzer bir tutum İstibdâd isimli şiir de çı-
kar karşımıza:  
 
Bizim mahalleye poyraz kışın da uğrayamaz;  

Erir erir akarız semtimizde geldi mi yaz!  
Bahârı görmeyiz amma lâtîf olur derler...  
Çiçeklenirmiş ağaçlar,yeşillenirmiş yer.  
Demek, şu arsada ot bitse nev-bahâr olacak...  
Ne var gidip Yakacık’larda dem-güzâr olacak?  
Füsûlü dörde çıkarmaz bizim sokaklarımız;  
Kurak, çamur, iki mevsim tanır ayaklarımız!  
Müneccimin, bereket versin, eski takvîmi  
Haber verir bize, mevsim şehirde gelmiş mi? 
 
 Âkif Türk şiirinin gerçeği arayan ve sözüne 
en küçük bir abartıyı bile katmaktan imtina eden 
şairi... Onun şiirlerinde İstanbul, özellikle Meşruti-
yet ve Mütareke Dönemi İstanbul’u, bütün çıp-
laklığı, sefaleti ve yoksulluğuyla çıkar karşımıza. 
Şairin haklı olarak tarihimize mâl olmuş büyük 
kişiliği yanında şiirlerinin bu cephesi, ihmal edil-
memesi gereken hususlardan biridir.  
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Bir Âşık-ı İstanbul: Yahya Kemal Beyatlı 
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 İstanbul… Kimi sengine (taşına), kimi top-
rağına, kimi Boğaz’ına, kimi sisine, kimi sesine… 
Ne çok şiir yazılmıştır kendisine. Kimi görmeden 
seslendi, kimi sokaklarında gezerken bile özledi. 
Kimi kahrederken kimisi de aşkını ilan etti. Öyle 
çok anlatıldı ki dizelerde, yazan kadar okuyan da 
etkilendi. Şairlerin şehri oldu İstanbul ya da şiir 
oldu. Şairler şiirlerini süsledi İstanbul’la. Ya aşkını 
İstanbul’la anlattı ya da İstanbul aşk oldu. Böyle-
ce birçok şair geldi akıllara İstanbul deyince.  
 
 İşte bu İstanbul âşıklarından biri de Yahya 
Kemal. Tarihiyle, semtiyle, bin bir gecesi, bin bir 
tepesiyle şehrin efsunlu güzelliklerine dokundu 
kelimeleri Yahya Kemal’in. Sadece şiirleri değil 
nesirleri de İstanbul’u dile getirdi. ”Türk İstanbul” 
başlıklı yazısında “Bir semtten diğerine geçerken 
bir yıldızdan diğer yıldıza geçmiş kadar başkalık 
duyulurdu.” derken bile İstanbul’u şairane bir üs-
lupla yansıttı. Ancak kendisi de şiir olan İstanbul’u 
şiirleriyle anlatmak Yahya Kemal için vazgeçilmez 
oldu.  
 
 Aziz, çok sevilen değer verilen demekti ve 
galiba şehirlerden en çok İstanbul’a yakıştı. Önce 
“Bir Tepeden” baktı İstanbul’a: 
 
Irkın seni iklimine benzer yaratırken,  
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış  
Tarihini aksettirebilsin diye çehren  
Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış. 
 
 Ve sonra 
 
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. 

 
diyerek “Bir Başka Tepeden”. Semt semt, sokak 
sokak dolaştı Adalar’dan Üsküdar‘a, Çamlıca’dan 
Kanlıca’ya… Tarihini aksettirdi bazen, bazen bir 
mabedini. Bazense vatan, millet, sanat, manevi-
yat; hepsi birden İstanbul’la, İstanbul’da çıktı kar-
şımıza. Şiirinin adı “Süleymaniye’de Bayram Sa-
bahı”ydı, ama anlatılan bir bayram sabahının bir 
mabetteki coşkusu değildi. Süleymaniye Ca-
mii’nden İstanbul’a; İstanbul’dan vatana, millete, 
imana gönderme vardı. Bir sembol oldu Süleyma-
niye, İstanbul. Türk milletini ve bu milletin imanı-
nı yüceltti böylelikle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en sarpı  
Adamış sevdiği Allah’ına bir böyle yapı.  
En güzel mâbedi olsun diye en son dînin  
 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
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Budur öz şekli hayâl ettiği mîmârînin.  
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,  
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî tepeyi;  
Taşımış harcını gâzîleri, serdârıyle,  
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mîmâriyle.  
Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,  
Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne,  
Taa ki geçsin ezelî rahmete ruh orduları..  
Bir neferdir, bu zafer mâbedinin mîmârı. 
 
 Sahiplenmiştir de İstanbul’u. Hiçbir şehir-
le kıyas yapmak istemez. Kini, nefreti, laneti ona 
yakıştıramaz. Tevfik Fikret’in Sis’indeki İstanbul 
değildir onun İstanbul’u. Tevfik Fikret:  
 
Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid, 
Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid. 
Tazyîkının altında silinmiş gibi eşbâh, 
Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh; 
Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar 
Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrine, korkar! 
Lâkin sana lâyık bu derin sütre-i muzlim, 
Lâyık bu tesettür sana, ey sahn-ı mezâlim! 
Ey sahn-ı mezâlim… Evet, ey sahne-i garrâ, 
Ey sahne-i zî-şâ'şaa-i hâile-pîrâ! 
Ey şa'şaanın, kevkebenin mehdi, mezârı 
Şarkın ezelî hâkime-i câzibedârı; 
Ey kanlı mahabbetleri bî-lerziş-i nefret 
Perverde eden sîne-i meshûf-ı sefâhet;*  
 
diyerek seslendiği İstanbul bütün kötülüklerin 
kaynağıdır. Kinini, nefretini İstanbul’u korkunç bir 
şekilde tasvir ederek yansıtan Tevfik Fikret için 
yaşadığı dönemin bütün olumsuzluklarının sebe-
bidir İstanbul. Tek suçlu İstanbul’dur.  
 
  

 

  
 Oysa Yahya Kemal gibi bir İstanbul âşığı 
için İstanbul’u sisler altında görmek, tahammül 
edilemez bir durumdur. Bunu da; 
 
Benzetmek olmasın sana dünyâda bir yeri; 
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. 
 
Bir devri lânetiyle boğan şairin Sis'i. 
Vicdan ve rûh elemlerinin en zehirlisi. 
 
Hulyâma bir eza gibi aksetti bir daha; 
-Örtün! Müebbeden uyu! Ey şehr! -O beddua... 
 
Benzetmek olmasın sana dünyâda bir yeri; 
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. 
 

* Günümüz Türkçesi: Sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman, beyaz bir karanlık ki, gittikçe artan 
ağırlığının altında her şey silinmiş gibi, bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü; tozlu ve heybetli bir yo-
ğunluk ki, bakanlar onun derinliğine iyice sokulamaz, korkar! Ama bu derin karanlık örtü sana çok lâyık; 
lâyık bu örtünüş sana, ey zulümler sahası! Ey zulümler sahası... Evet, ey parlak alan, ey facialarla donanan 
ışıklı ve ihtişamlı şaha! Ey parlaklığın ve ihtişamın beşiği ve mezarı olan, Doğu’nun öteden beri imrenilen 
eski kraliçesi! Ey kanlı muhabbetleri titremeden, tiksinmeden sefahate susamış bağrında yaşatan.  

Tevfik Fikret 
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Bir devri lânetiyle boğan şairin Sis'i. 
Vicdan ve rûh elemlerinin en zehirlisi. 
 
Hulyâma bir eza gibi aksetti bir daha; 
-Örtün! Müebbeden uyu! Ey şehr! -O beddua... 
 
(...)  
 
Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, parıl parıl 
Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl. 
 
Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın, 
Hiç bir zaman kader bizi senden ayırmasın 
 
dizeleriyle anlatır. Tevfik Fikret’i de anar şiirinde. 
Onun Sis’i zehir-
lidir. O sevdiği 
hayran olduğu 
şehrin sisler al-
tındaki halini bile 
benimser; çünkü 
o sisler altındaki 
İstanbul’un her 
haline razıdır. 
 
 Gezdiği, 
gördüğü, sahip-
lendiği, bütün 
yönleriyle yaşa-
dığı İstanbul’u 
değil; hissettiği, 
dinlediği, özlediği İstanbul’u da anlattı, Yahya Ke-
mal kimi zaman. Yıl, 1927. Görev için gittiği Var-
şova’da bile İstanbul’un sesini “Kar Musikile-
ri”nde duydu:  
 
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta. 
 
Birdenbire mes'ûdum işitmek hevesiyle 
Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. 
 
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık, 

Uykumda bütün bir gece Körfez'deyim artık! 
 
 Ancak bu özlemin bitmesini de istedi:  
 
“Yıllarca uzaklarda yaşarken, İstanbul'u hicranla 
tahayyül, beni yordu. Yer kalmadı beynimde ha-
yale. İstanbul'a artık bu dönüş son dönüş olsun. 
Son yıllarım artık geçsin o tahayyüllerimin çerçe-
vesinde.” 
 
 Artık ömrünün son demlerinde bile İstan-
bul’un hayal olmasını istemiyordu. İstanbul’da 
doğmamış, sürekli İstanbul’da yaşamıştı belki; 
ama gözü, gönlü, aklı fikri İstanbul’daydı. Onun 
yaşam alanı değildi sadece İstanbul. İstanbul’la 

vatanı, manevi-
yatı, aşkı, özle-
mi, dile gelmişti. 
Ve nihayet İstan-
bul’da susmuştu. 
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 Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904’te 
İstanbul'da doğdu. Dini eğitimini babasından alan 
Necip Fazıl, öğrenimine mahalle mektebinde baş-
ladı. İlköğrenimini çeşitli eğitim kurumlarında ta-
mamladı. Bugünkü adı Deniz Harp Okulu olan 
Mekteb-i Fünun-ı Bahriye-i Şahane'ye girdi. Hoca-
ları arasında Yahya Kemal ve Hamdullah Suphi 
gibi isimler vardı. Bu yıllarda şiire ilgisi olan Necip 
Fazıl, "Nihal" isminde haftalık bir dergi çıkardı. 
Türk şiirinde kendisinin zıt kutbunu temsil eden 
Nazım Hikmet, aynı okulda onun iki dönem üs-
tüydü. Üç yılını başarıyla tamamladığı okula son-
radan bir yıl daha eklenince buradaki eğitimini 
yarım bıraktı.  
 
 1921 yılın-
da Darülfunun 
Felsefe Şubesi'ne 
kaydoldu. Bu 
okulda Ahmet 
Haşim, Yakup 
Kadri Karaosma-
noğlu, Faruk Na-
fiz, Ahmet Kutsi 
gibi dönemin ünlü 
edebiyatçıları ile 
tanıştı. Yakup 
Kadri ve arkadaş-
larının çıkardığı “Yeni Mecmua” dergisinde şiirleri 
yayımlandı. 1924 yılında aldığı bursla Paris'teki 
Sorbonne Üniversitesine girdi. Burada Henri 
Bergson'la tanıştı.  Türkiye'ye döndükten sonra 
Felemenk Bahr-i Sefid Bankası'nda ve Osmanlı 
Bankası'nın çeşitli şubelerinde çalıştı. 1929'da İş 
Bankası Ankara Şubesi'nde görev yaptı.  
 
 17 Eylül 1943'te “Büyük Doğu” dergisinin 
ilk sayısını çıkardı. Dergi zaman zaman kapatıldıy-
sa da 1978 yılına kadar yayın hayatına devam 
etti. 

 
 Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te 
vefat etti. 
 
 Düzyazı türünde eserleri olmasına rağ-
men asıl güçlü yanı şiirlerindedir. Kısakürek bazı 
şiirlerinde sosyal durumları ele alır. Özellikle ne-
sirlerinde toplum problemleri daha geniş yer tu-
tar. Duygularını değişik biçimde yansıtışı, değişik 
benzetmeler kullanarak şiirlerini renklendirişiyle 
bu yılların şairleri arasında önemli bir yeri olmuş-
tur. 
 

 Şiirlerinde 
anlaşılmayan ayak 
sesleri, periler, 
cinler, hayaletler, 
kâbuslar, siyah 
kediler, geceleri 
insanın etrafında 
fıldır fıldır dönen 
kambur cüceler 
gibi ürpertici mo-
tiflerle birtakım 
gerçeküstü varlık-
lara yer vermiştir.  
 
 Şiirin yanı 

sıra makale, tarih, eleştiri, biyografi, öykü türle-
rinde de yapıtları vardır.  
Ona göre toplum uyarılmalıdır. Türk milleti aslına 
dönmelidir. Şair bir yandan “Şiir toplumun his ve 
fikir hayatını yansıtmalıdır.” derken bir yanda da 
saf şiirden vazgeçmemiştir.   
 
 “Onun şiirlerinde şehir genellikle korku-
nun, yalnızlığın, bireyselliğin, darlığın, çirkinliğin 
mekânı ve yurdudur. Bunalım, melankoli, yalnız-
lık, bireysellik, kaldırım, otel, serserilik, avarelik, 
cadde, çıkmaz sokak gibi kavramlar onun şehir 
yaklaşımını ele vermektedir.” 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri 
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 Şehrin olumsuz sıfatlar ve nitelemelerle 
anlatıldığı şiirlerin tek istisnası “Canım İstan-
bul”dur.  Mustafa Miyasoğlu'nun ifadesiyle 
“Canım İstanbul, kırık ve hassas bir insanın öte 
inancını kaybetmeden dünya görüşünü, tarih an-
layışını bir şehre bağlı kalarak anlattığı bir şiirdir.”  
 

“Canım İstanbul” 
 
“Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;  
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.”  
 
dizeleriyle başlar “Canım İstanbul” şiiri. Necip 
Fazıl ruhen İstanbul’la birleşmekte, onda kendi 
benliğinin izdüşümünü bulmaktadır. Şiir boyunca 
Kısakürek, şehrin güzelliklerinden bahseder. İs-
tanbul’un havası, suyu, renkleri, iklimi ve çiçekle-
ri; içinde tüten duygulardır. Hatta ay ve güneş 
bile asırlardır İstanbul’a aittir. Deniz ile toprak 
birbirlerine yalnız orada kavuşmuşlar ve rüyalar 
sadece orada, yani İstanbul’da gerçekleşmiştir. 
 
“İstanbul benim canım. 
Vatanım da vatanım.”  
 
sözleri, esasen İstanbul’un neyi temsil ettiğinin 
dikkat çekici bir örneğidir. İstanbul sadece bir şe-
hir değil, bütün bir vatan coğrafyasının temsilidir.  
 
‘’Tarihin gözleri var surlarda delik delik 
Servi, endamlı, servi ahirete perdelik’’  
 
 Necip Fazıl, tarih ve din görüşünü, ölüm 
karşısındaki tutumunu İstanbul’un unsurlarına 
bağlayarak ifade eder. İstanbul surlarıyla hem bir 
tarihsel arka plana kapı açıyor hem de sahip ol-
duğu uhrevi çerçeveyle öte dünyaya dair bir yak-
laşım sunuyor. Geleneğimizde mezarlık ağacı ola-
rak bilinen servi, Divan Edebiyatı’nda da yüzyıllar 
boyu kimi dinî-tasavvufi çağrışımlar için kullanıl-
mıştır. Necip Fazıl’ın da bu anlamda gelenekten 
faydalanarak benzer bir yaklaşım geliştirdiği söy-
lenebilir.   
 

 İstanbul denilince aklımıza gelen önemli 
isimlerden biri hiç şüphesiz Tevfik Fikret’tir. An-
cak Fikret’in İstanbul’u “Sis” şiiriyle karanlık bir 
hava, karamsarlık, kin ve nefrete bürünmüştür. 
Oysa Necip Fazıl, kubbeleri birer pırlanta gibi gö-
rerek şehre değer katar. Hatta minareleri göğe 
doğru uzanan şahadet parmağına benzetir. Üste-
lik şehir bu dinî çerçevesiyle hayata dair belli bir 
realitenin altını çizip durmaktadır: “Öleceğiz ne 
çare?”  Şaire göre şehir bu dinî/uhrevi tarafıyla 
hayattan daha canlı manzaralar sunar.  
 
 Kısakürek mısralarında iki semtten bahse-
der; birisi modern bir şehri temsil eden Beyoğlu, 
diğeri ise ahireti hatırlatan Karacaahmet’tir. Böy-
lece şiirimizin dinsel tarafında günahı ve Batı tak-
lidi yaşamı anımsatan yönleriyle olumsuz bir mo-
del olan Beyoğlu, geleneksel kullanımıyla çıkar 
karşımıza. Buna mukabil Karacaahmet, rahmeti, 
duayı, şehrin bütün bir dinî cephesini ve öte dün-
yayı duyurmakta, temsil etmektedir. Böylece şe-
hir aynı zamanda Allah’ın rahmetinin de bir tecel-
ligâhı olur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler                          
Yedi renk yedi sesten sayısız belirişler” 
 
Zamanın, gergef üzerinde yedi tepeyi ince ince 
işleyişi, Kısakürek’in yüreğinin inceliğini gösteren 
en güzel dizelerdir. Ona göre Eyüp kaderine terk 
edilmiş, kimsesiz ve öksüz bir çocuk gibiyken Ka-
dıköy ve Moda şehrin süslü ve mağrur tarafını  

Karacahmet Mezarlığı 
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teşkil eder. Bu temsil aynı zamanda Türk halkının 
genel iktisadi ve kültürel durumuna dair bir yak-
laşım gibi durmaktadır.  
 
 İstanbul; Boğaz, Çamlıca, Üsküdar, ahşap 
konaklar, yalılar, klasik müziğimiz, Beyoğlu, Kadı-
köy, Moda, Karacahmet, camiler, minareler, sur-
lar, serviler, adalar, hisarlar, Topkapı Sarayı gibi 
pek çok unsuruyla Necip Fazıl’ın şiirine konu olur. 
Bu unsurlardan kimi bir dinî ya da kültürel temsili 
ifade etmek için tercih edilmiş, kimi de şehrin 
tabii veya sosyal bir realitesine işaret etmek için 
kullanılmıştır.  
 
 Şiirin sonu İstanbul’un millî kültür ve kim-
liğimiz açısından hangi noktada olduğuna dair 
önemli bir tespit ortaya koyar. Aslında buraya 
kadarki teferruat bu zirve noktayı oluşturmak için 
bir araya getirilmiş gibidir. Bir kere İstanbul İslam 
tarihinin, geniş arka planıyla efsaneleşmiş şehri 
olan Bağdat’la karşılaştırılır ve onun önüne ko-
nur:  
 
“Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;  
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...” 
 
 Üstelik İstanbul öyle bir şehirdir ki orada 
şu veya bu dertten ağlayanlar dahi mutludur, 

bahtiyardır. Ve İstanbul, kültürümüzün hafızası 
olan dilimizin merkezi, onun en güzel hâliyle bu-
lunduğu yerdir:  
 
“Türkçesi bülbül kokan” 
 
 Necip Fazıl bir ömür geçirdiği bu şehri 
adeta sevgi yağmuruna tutar;  mazisiyle, mimari-
siyle, insanlarıyla onu sahiplenir ve ona olan coş-
kun duygularını iki kelimeyle özetler: Canım İs-
tanbul.          
 
 KAYNAKÇA: 
 
 Köksal Alver, “Necip Fazıl Şiirinde Şehir”, 
Hece Dergisi, S. 97, Ocak 2005 
 
 Mehmet Tat, “Sis” Ve “Canım İstanbul” 
Şiirleri Çerçevesinde Tevfik Fikret Ve Necip Fa-
zıl'ın İstanbul Tasavvurları, Akademik Sosyal Araş-
tırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 11, Nisan 2015, s. 
213-223 
 
 Mustafa Miyasoğlu, “Necip Fazıl ve Canım 
İstanbul’u”, Necip Fazıl'ın Şiiri, (Haz.: Bekir Oğuz-
başaran), Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul 1983 
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 Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan 
İstanbul bu işlevini 1204-1261 tarihleri arasında 
Latinler idaresine geçtiği zaman yitirmişti. Bu dö-
nemde imparatorluk küçük devletlere bölünmüş-
tü. İstanbul’u Latinlerden geri alan imparatorluk 
Batı Anadolu’yu Türkmen beyliklerine bırakmak 
zorunda kalmıştır. Karadeniz’de ve Ege adaların-
da ise Venedikliler ve Cenevizliler egemen olmuş-
tur.  
 
 1300’lerde Osmanlı Beyliği kurulduğu za-
man, Bizans’ın denetimi altında bulunan toprak-
lar, Balkanlar’da Trakya’nın, Anadolu’da Bithy-
nia’nın ötesini geçmiyordu. İstanbul çoktan bir 
imparatorluk merkezi olmaktan çıkmıştı. 
 
 Osmanlılar 1340’lara doğru Bitinya’yı ve 
Kocaeli’ni tamamıyla denetimleri altına alıp Ça-
nakkale ve İstanbul Boğazları’na dayanmışlar; 
1352’de Gelibolu Yarımadası’nda yerleşip 
1361’de Trakya’yı ve onun merkezi Edirne’yi ege-
menlik altına almışlardı. Böylece İstanbul daha bu 
tarihte her yandan Osmanlı Devleti tarafından 
sarılmış, Bizans egemenliği kente yakın bazı kasa-
balar ile Karadeniz kıyılarında birkaç liman üze-
rinde kalmıştı.  
 
 Kenti doğrudan doğruya Osmanlı ege-
menliği altına sokma girişimi, I. Bayezid dönemin-
de başlamış; Osmanlı Devleti, Tuna’ya kadar Bal-
kanlar’ı ve Fırat’a kadar Anadolu’yu egemenlik 
altına alarak bir imparatorluk haline gelmiştir. 
İstanbul, o zaman, Bizans İmparatorluğu’nu Bal-
kanlar ve Anadolu’da ihya etmiş olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun doğal merkezi olarak görünü-
yordu. I. Bayezid 1394’ten beri Konstantinopolis’i 
abluka altına almıştı. 1396’da İstanbul’u kurtar-

mak, Osmanlılar’ı Balkanlar’dan sürüp çıkarmak 
için Almanya, Fransa ve İtalya’ya kadar her yan-
dan Haçlı gönüllülerinin katıldığı Haçlı ordusu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macar Kralı Sigismond idaresinde Niğbolu önüne 
kadar ilerledi. Bayezid, Haçlıları Niğbolu önünde 
bozguna uğrattı. Tekrar Konstantinopolis önünde 
görüldüğü zaman Bizans İmparator’u, kentte bir 
Türk mahallesinin ve bir kadının yerleşmesini, 
ayrıca yılda 10 bin altın haraç vermeyi kabul ede-
rek barış yapmak zorunda kaldı. Venedikliler ken-
tin Osmanlılar’ın eline geçeceğinden ciddi olarak 
kaygı duydular, ama Bizans Timur’un Anakara 
Savaşı’nda Bayezid’i esir almasıyla kurtuldu.   
 
 Osmanlılar, Bizans’ı almak için biri 
1411’de öteki 1422’de olmak üzere iki kez daha 
girişimde bulundular; ancak başarılı olamadılar.  
 

**Halik İnalcık’ın “Fatih, Fetih ve İstanbul’un Yeniden İnşası” adlı makalesinden sadeleştirilmiştir.  

Sultan Yıldırım Bayezid 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni 
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 Dünya tarihinde yani bir çağ başlatmış 
sayılan Fatih Sultan Mehmet 1444’te henüz 13 
yaşındayken tahta çıktı. 1444 sonbaharında Ma-
car kralı idaresinde yeni bir haçlı ordusunun Bal-
kanlar’ı geçerek Edirne’ye yakın Varna kalesine 
kadar ilerlemesi üzerine II. Murat ordunun ve 
devletin başına geçti. II. Murat, Varna zaferinden 
sonra oğlu II. Mehmet’i tahta bıraktı; çünkü İstan-
bul’da bulunan Orhan Çelebi Osmanlı tahtı üze-
rinde hak iddia etmekteydi. Öte yandan, II. Meh-
met’in lalaları, Şehabeddin Paşa ve Zağanos Paşa 
genç sultanı tahtta tutmak amacıyla İstanbul’un 
fethi için harekete geçmek gerekliliğine inanıyor-
lardı. Fakat 1446’da Çandarlı, bir yeniçeri isyanı 
çıkarttı; çocuk sultanın duruma hâkim olamadığı-
nı ileri sürerek Sultan Murad’ı tekrar tahta çı-
karttı. Genç sultan Manisa’ya gönderildi.  
 
 19 yaşında ikinci kez tahta çıkan II. Meh-
met, içte ve dışta zayıf bir hükümdar sayılıyordu. 
Bu sebeple İstanbul’un fethi, kendi saltanatının 
pekişmesi bakımından bir zaruretti. 
 
 Osmanlılar Anadolu ve Rumeli’de kurmuş 
oldukları imparatorluğun yaşayabilmesi için İstan-

bul’u mutlaka almak gerektiğini 1394’ten beri 
anlamışlar; ama birtakım engeller yüzünden bunu 
gerçekleştirememişlerdir.  
 
 Konstantinopolis’i dünyanın o dönemdeki 
en güçlü surları korumaktaydı. Kentin deniz yolu 
ile askeri yardım ve erzak alması kolaydı; ikincisi, 
kenti kurtarmak için batıdan Haçlı orduları ve do-
nanmaları her zaman harekete geçebilirdi. Üçün-
cüsü, Osmanlı ordusu kuşatma ile uğraşırken Ru-
meli ve Anadolu’da yerli hanedan ayaklanabilirdi. 
İşte II. Mehmet ve vezirleri, bütün bu durumları 
göz önünde tutarak kuşatma koşullarını büyük bir 
dikkatle hazırladılar. Venedik ve Macaristan ile 
barış antlaşmaları yapılarak batıda haçlı hazırlıkla-
rı önlenmiş oldu. Karaman Beyliği’ne Anadolu’da 
arazi bırakılarak bitaraflığı sağlandı. Boğazda Ana-
dolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı yapıldı. 
Macar Urban sultana surları yıkması için o zama-
na kadar görülmemiş güçte büyük toplar döktü. 
Bu arada Galata üzerinden Haliç’teki gemileri vur-
mak için havan topları yapıldı. Fatih’in topları sur-
ları yerle bir ederek, Osmanlı ordusunun kente 
girmesini sağlayacaktır. 
 

Kuşatmada kullanılan toplardan biri 
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 Genç sultan her ayrıntıyı düşünmüş; sur-
ların altına patlayıcı maddeler koymak için lağım 
açacak usta lağımcıları, Sırbistan’daki maden 
ocaklarından getirtmiş; kente denizden yardımı 
önlemek ve gelecek bir donanmayı karşılamak 
için Osmanlı donanmasını yeni gemilerle güçlen-
dirmiştir. Yeniçeri ordusunun mevcudunu da 5 
binden 10 bine çıkartmıştır. 
 

 Kuşatma Ve Fetih 
  
 Bizans İmparatoru, 1452’de Rumeli Hisa-
rı’nın yapılmasıyla beraber bir kuşatmaya karşı 
hazırlığa başlamış, surları tamir ettirmiş, acil yar-
dım için Venedik’e adam göndermiş, Cenevizli 
Giovanni Giustiniani-Longo 700 kişilik seçme bir 
kuvvetle İstan-
bul’a getirilmiş-
ti. Haliç’te beşi 
Venedikli, beşi 
Cenevizli 26 ge-
mi savaş için 
hazır duruma 
getirildi. Savun-
ma kuvvetleri 
7000’i buluyor-
du. Orhan Çele-
bi de adamlarıy-
la beraber sa-
vunmaya katıla-
caktı. 
 
 II. Meh-
met, topları ve 70 bin kişilik esas kuvvetleriyle 
Edirne’den hareket etti. Donanma da mart ayın-
da Gelibolu’dan ayrıldı. Osmanlı öncü kuvvetleri 
2 Nisan’da Konstantinopolis önündeydi. Aynı gün 
imparator, Haliç girişini zincirle kapatma emrini 
verdi. 6 Nisan günü genç sultan, esas kuvvetleriy-
le Konstantinopolis önüne gelerek otağını kurdu. 
 
 6-7 Nisan’da ilk top ateşi başlar. Hendek-
lerin doldurulmasına ve lağımların kazılmasına 
başlanır. 9 Nisan’da Donanma Komutanı Baltaoğ-
lu Süleyman Bey Haliç’e girmek için ilk saldırıyı 
yapar. 11 Nisan’da büyük toplarla surlar dövül-

meye başlanır. 12 Nisan’da Baltaoğlu, zincirin öte 
yanında Haliç’i koruyan Hristiyan gemilerine sal-
dırır. Deniz savaşında Hristiyan gemiler üstün ge-
lir.  Bu başarı kent ve savunucuların sevinç göste-
rilerine yol açar. Osmanlı ordusunda moral bo-
zukluğu baş gösterir. 18 Nisan’da ilk büyük saldırı 
yapılır ancak sonuç alınamaz. 20 Nisan’da Pa-
pa’nın gönderdiği erzak ve silah yüklü üç Ceneviz 
gemisi ile buğday yüklü Bizans gemisi Konstanti-
nopolis önüne gelir. Baltaoğlu bu gemilerin Ha-
liç’e girişine engel olamaz. Öte yandan sultan do-
nanmasını Dolmabahçe’den Haliç’e indirmek için 
faaliyettedir. Bu proje kuşkusuz çok zaman önce 
düşünülmüş ve Galata’nın kara surları boyunca 
Tophane’den Kasımpaşa’ya bir yol inşa edilmiş, 
gemileri çekecek kızaklar yapılmıştır. 22 Nisan 

sabahı öküzle-
rin çektiği ve 
yüzlerce kişi 
tarafından ha-
latlarla denge-
lediği 70 kadar 
gemi kızaklar 
üzerinde kara-
da seyre başlar. 
Öğleye kadar 
70 gemi savu-
nucuların hay-
ret ve korku 
dolu gözleri 
önünde Haliç’e 
iner. 7 Mayıs’ta 
Osmanlı kuv-

vetleri Topkapı kesiminde büyük bir saldırı başla-
tır ancak Osmanlı askeri gedikteki siperi aşamaz. 
12-23 Mayıs tarihleri arasında da Osmanlı saldırı-
ları devam eder. 27 Mayıs’ta iki gün sonra genel 
saldırı olacağı orduda ilan edilir. “Top yıkığı” kesi-
minde bombardıman şiddetlenir. Osmanlı askeri 
gece hendeği doldurmaya başlar.  
 
 29 Mayıs’ta gece bir buçukta sultan saldırı 
emrini verir. Kentte, surlar üzerinde savunucular 
savaş konumunu alırken, halk kiliselere koşmuş 
dua etmektedir. Bütün ordu karadan ve denizden 
tekbir avazları, davul ve nakkare seslerinin sağır 
edici gürültüsü içinde harekete geçer.  
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 Blakhernai’de açık kalmış küçük Belgrad Kapı-
sı’ndan 50 kişilik bir Osmanlı kuvveti kente girme-
yi başarmıştır. Blakhernai’de savunma çökmüş ve 
Venedik balyosu esir alınmıştır. O sırada deniz 
surlarından deniz azapları da kente girmiştir. İm-
parator, değerli eşya dolu sandıklarla Haliç’te 
bekleyen gemiye kaçarken bir azap grubu ile kar-
şılaşır ve çarpışmada ölür. 
 
 Böylelikle Konstantinopolis Osmanlı top-
raklarına katılmıştır. 
 

 İstanbul’un Osmanlı-Türk Kenti Ola-
rak Yeniden İnşası 
 
 Fatih, fetihten sonra “kayser” unvanını, 
hakan, sultan, halife ve padişah unvanları arasına 
kattı. İstanbul’u fethettikten ve onu “payitaht” 
ilan ettikten sonra, kendisini Doğu Roma (Bizans) 
imparatorlarının halefi olarak görüyordu. Fe-
tih’ten sonra Fatih, anlamlı biçimde Sultanu’l-
Berreyn ve Hakanu’l-Bahreyn yani İki Karanın Sul-
tanı ve İki Denizin Hakanı unvanını benimseye-
cektir. Fatih döneminde yapılan tahkimatlarla 
Boğazlarda Türk egemenliği ilk kez tam anlamıyla 
kurulmuş oluyordu. Aynı zamanda denizde ege-
menlik için Osmanlılar, Fatih ve özellikle de II. 
Bayezid döneminde, Akdeniz’in hâkimi büyük de-
niz gücü Venedik’le boy ölçüşebilecek büyük bir 
donanma vücuda getirmeye çalıştılar ve bunu 16. 
Yüzyılda başardılar.  
 
 Osmanlı döneminde İstanbul’un dünyanın 
büyük metropollerinden biri haline gelmesi, ken-
tin “iki kara ve iki denizin” hâkimi büyük bir impa-
ratorluğun merkezi durumuna gelişiyle mümkün 
olmuştur. 1453’ten sonra Bizans’ın Konstantino-
polis’i ölmüş, Osmanlı’nın İstanbul’u doğmuştur. 
 
 55 gün içinde surların yıkılıp kentin fethi, 
Osmanlı Devleti’nin o zaman eriştiği teknolojik 
düzeyi ve örgütlenme gücünü ortaya koyuyor ve 
onun gelecek yüzyıl içinde bir dünya imparatorlu-
ğu haline geleceğini haber veriyordu. Büyük Ru-
men tarihçi N. Iorga, İstanbul’un Fatihi için şu 
sözleri yazmıştır: “O, zaferi, arkasında muazzam 

harabeler bırakmakta aramadı. Daha çok fethetti-
ği şehri sistemli bir şekilde inşa etmek ve daima 
yaratmak amacını güttü.” 
 
 Fatih, Rumeli ve Anadolu’da askeri sefer-
lerinin “iki kara ve iki deniz”e egemen merkezi-
yetçi imparatorluğu yaratma amacıyla yaptığı gi-
bi, temel bir kaygısı da İstanbul’u bu imparatorlu-
ğa layık bir metropol, gerçek bir “payitaht” yap-
maktı. O, ayırt etmeksizin her türlü mezhepten 
insanın kente yerleşmesini ve geçimini sağlaması 

için gereken alt yapı önlemlerini aldı. Payitaht 
İstanbul, gelişmiş bir Osmanlı şehircilik geleneği 
ile planlı bir şekilde yeniden inşa edilmiştir. Os-
manlı kentleri planlı yapılan ve ibadet, idare ve 
pazar yerlerini içeren bir çekirdek çevresinde olu-
şur. Her büyük Osmanlı kentinde olduğu gibi, pla-
na göre, Bedesten’in dört kapısından çıkan dört 
yolun çevresinde birbirine paralel sokaklarda çar-
şılar yer almaktaydı. Bu çarşılardan en asil olanlar 
Bedesten’e en yakın sıralanmıştı. En uzakta kulla-
nılmış malları satan tüccarın çarşısı olan Bit Pazarı 
yer almıştır. Bu çarşıların tümü Büyük Çarşı’yı 
(bugün Kapalıçarşı) oluşturmuştur. 
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 Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u imar 
için çarşı, kapan, han, hamam gibi altyapı tesisle-
rini, Ayasofya Camisi ile Fatih Camisi kompleksle-
rine gelir kaynağı olmak üzere birer vakıf inşa 
ettirdiğini biliyoruz.  
 
 İstanbul su tesisleri de camilere su getir-
me, halkın su ihtiyacını giderme gibi bir hayır işi 
olarak ele alınmıştır. Fatih bu amaçla eski Bizans 
suyollarını onarıp, ünlü Kırkçeşme’yi yaptırmıştır. 
İdari bakımdan Fatih’in İstanbul’u, kuruluş aşa-
masında sur içi İstanbul, Galata ve Eyüp kadılıkları 
olarak üç büyük idari birime ayrılıyor ve her kadı-
lık, kadının naibleri idaresinde nahiyelere bölünü-
yordu. Nahiyeler ise, mahalle mescidinin imamı 
ve halkı temsil eden kethüda idaresinde mahalle-
lerden oluşuyordu. Mahalle, bir zenginin, esnafın 
ya da tüccarın yaptırdığı mescit çevresinde gelişi-
yordu. Devlet mahallelere doğrudan karışmaz, 
mahalle işleri imam ya da kethüda aracılığıyla yü-
rütülüyordu.  
 
 Fatih önce Ayasofya Camisi kompleksi ile 

altyapı tesislerini kurmuştur. Sonraları 1463’te 
İstanbul’da kendi adına bir cami ile sultani bir kül-
liye inşasını emretti. Bu tesisler her çeşit dini, sos-
yal ve ekonomik hizmetleri karşılayan tipik bir 
Osmanlı kent çekirdeğini oluşturuyordu. 
 
 Antik kentlerde olduğu gibi, İslam kentin-
de de yerleşme iki bölümden oluşuyordu. Büyük 
ibadethane ve büyük pazarın bulunduğu bölüm-
de kentin ekonomik ve sosyal hayatı odaklaşır; 
burası planlı ve organizedir. Onun ötesinde halkın 
özel hayatının geçtiği gelişigüzel kurulmuş mahal-
leler yer alır. 
 
 Görüldüğü üzere, Türk İstanbul’un temeli-
ni Fatih Sultan Mehmet atmıştır. Vakfiye’de den-
diği gibi “Hüner bir şehr bünyad etmektir, Reaya 
kalbin abad etmektir” ( Marifet bir şehir yarat-
mak, böylece halkın gönlünü yapmaktır). Bu söz-
ler, vakıf kurumuna dayanan Osmanlı şehircilik 
geleneğinin bilincini ve amacını ifade etmektir. 

1453 yılında İstanbul’un durumu ve kuşatmanın krokisi 
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Âşıkpaşzâde Tarihi’nden İstanbul’un Fethi ve Şehrin İmarı 
 

AYIN ROTASI  

Bölüm 122 
 
Sultan Mehmet Han Gazi Karaman’dan Dönüp 
Geldikten Sonra Ne Yaptı, Ne Suretle Bina Yaptı, 
Onu Bildirir. 
 
 Sultan Gelibolu’dan Rumeli’ne geçmek 
istedi. [Kendisine] “Devletli Sultanım, kâfir gemi-
leri Gelibolu Boğazı’nı kapattı.” Dediler. Hünkârı 
Kocaeli’ne götürdüler. İstanbul'un üst tarafında, 
Boğaz’da Akçahisar'a (Anadolu Hisarı) ulaştı. Ba-
basının geçtiği yerden Rumeli’ne geçti. Akçahi-
sar'ın karşısında konakladı. Halil Paşa'ya dedi ki: 
"Lala! Burada bana bir hisar gerek." Ferman bu-
yurup hisarı yaptırdı. Hisar tamamlanınca Akçaylı 
Mehmet Bey’e "Tez elden İstanbul'a git ve ku-
şat." dedi.  
 
(...) 
 [Çandarlı Halil Paşa kuşatma dolayısıyla 
sıkıntı yaşayan yerlerin soylularından aldığı altın-
lar dolayısıyla padişaha gidip kuşatmanın kaldırıl-

ması için] kâfirler hakkında nice sözler söyledi. 
Hünkâr dedi ki: “Hey Lala! Bahar olsun görelim.”  
Aslında hisarın fethi için gerekli olan şeylerin ha-
zırlıkları devam etmekteydi. Hazırlıklar tamamla-
nınca, bu arada bahar da gelmişti, Sultan Meh-
met, “Bu yazı İstanbul’da geçireceğim.” dedi. Gel-
diler, İstanbul’un üzerine kondular. Karadan ve 
denizden kuşattılar. Dört yüz parça gemi denizde 
vardı, yetmiş parça gemi de Galata’nın üst tara-
fından, karadan yelken açtı. Savaşçılar ayağa 
kalktılar, sancaklarını çözdüler, geldiler hisar di-
binde denize girdiler. Deniz üzerine köprü yaptı-
lar. Elli gün, gece gündüz cenk ettiler. Elli birinci 
gün Sultan yağmaya izin verdi. Hücum ettiler. Salı 
günü hisar fethedildi.  
 
(...) 
 Fethin ilk cumasında Ayasofya’da Cuma 
namazı kıldılar. Hutbe Sultan Mehmet adına 
okundu ki Murat Han Gazi oğludur, o da Sultan 
Bayezid oğludur, o da Murat Hünkâr-ı Gazi oğlu-
dur, o da Orhan Gazi Han oğludur, o da Osman 
Gazi oğludur, o da Ertuğrul Gazi Han oğludur, o 
da Sultan Süleyman Şah-ı Gazi Han oğludur. Hâsılı 
bunlar Gök Alp neslidir ki o da Oğuz Han oğludur. 
Bunların soy ve neseplerini daha önceki bölüm-
lerde açıklamıştık.   
 
 Ve bu fetih hicretin sekiz yüz elli yedisinde 
(M. 1453) Sultan Mehmet Han tarafından gerçek-
leştirildi.  
 

Bölüm 123 
 
İstanbul Alındıktan Sonra Harap Olan Şehrin Ge-
ri Nasıl Mamur Olduğunu Bildirir. 
 
 Sultan Mehmet Han Gazi İstanbul’u fet-
hettikten sonra subaşılığını kulu Süleyman Bey’e 
verdi. Bütün vilayetlere kullar gönderdi ki: 
“İstanbul’da evleri, bağları, bahçeleri mülküyle  

Âşıkpaşazâde 
 
Âşıkpaşazâde Derviş Ahmet Âşıkî (yak. 1400, Elvan 
Çelebi, Mecitözü, Amasya - yak. 1484), Vefai dervişi 
ve Osmanlı tarihçisi. Asıl adı Derviş Ahmed ve mah-
lası Aşıkî'dir. Fakat büyük dedesi Âşık Paşa olduğu 
için "Aşıkpaşazade" adıyla anılmaktadır.  
 
Âşıkpaşazâde Tarihi ya da Tevârîh-i Âl-i Osman, Âşık-
paşazâde tarafından kaleme alınmıştır. Eser Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan 1478 yılına kadarki süre-
ci sâde bir Türkçe ile anlatır. "Tevârîh-i Âl-i Os-
man" adıyla yazılmış eserlerin en önemlisi-
dir. Türkçe olarak kaleme alınan ilk kronolojik 
eser özelliğini taşır. Aynı zamanda, tamamen Os-
manlılar'ı konu almış ilk Türkçe eserdir. Toplam 183 
bâbdan (bölüm) oluşan eserin ek olarak verilen son 
bölümlerinin Âşıkpaşazâde değil, bir başkası tarafın-
dan eklendiği sanılmaktadır. 



42 

 

 

 

AYIN ROTASI 

veriyorum. İsteyen gelsin, alsın.” Dedi. Ve et-
raftan her kim geldiyse evlerden verdiler. Şehir 
yine de bu şekilde fazlaca mamur olmadı. Ondan 
sonra padişah her vilayetin zengin ve fakir hane-
lerinden bu şehre aileler getirilmesine hükmetti. 
Vilayetlerin kadılarına ve subaşılarına padişahın 
bu emriyle adamlar gönderdiler. Onlar da emir 
gereğince pek çok aile sürüp İstanbul’a gönderdi. 
Bu sefer şehir mamur olmaya başladı. Ondan 
sonra verdikleri evler için kira koydular. Kira öde-
mek halka zor geldi. Dediler ki: “Bizi güzel evleri-
mizden sürdünüz, getirdiniz; bu kâfirlerin evleri-
ne kira vermek için mi getirdiniz?” Hatta bazısı 
avratlarını ve çocuklarını bırakıp kaçtı.  
 
 Sultan Mehmet’in atasından dedesinden 
kalma Kula Şahin adında bir kulu vardı. Padişaha 
dedi ki: “Hey devletli sultanım! Atan deden bun-
ca memleketler fethettiler, hiçbirinde kira emri 
koymadılar. Bu iş sultanıma lâyık değildir.” Padi-
şah onun bu sözünü kabul etti, kirayı kaldırdı. Ye-
ni hüküm verdi ve dedi ki “Verdiğimiz her evi 

mülküyle verdim.”  Bundan sonra verilen her ev 
için mülk olarak tasarruf edilebilsin diye kâğıtlar 
verdiler. Böylece şehir de mamur olmaya başladı. 
Mescitler, zaviyeler ve çeşitli mülkler yaptılar ve 
şehrin hâli tekrar iyiye döndü.  
 
(...) 
 
 SORU – Sultan Mehmet Han Gazi İstan-
bul’da ne yaptırdı?  
 
 CEVAP – Sekiz medrese, orta yerinde bir 
ulu cami ve caminin karşısına bir yüksek imaret, 
bir tarafına darüşşifa yaptırdı. Medreselerin arka-
sına öğrenciler için ek binalar da yapılmıştır. Bun-
dan başka Hz. Eyyüb Ensârî üzerine bir imaret ve 
bir medrese ve bir cami ve Hz. Eyyüb Ensârî’nin 
üzerine yüksek bir türbe yaptırdı.  

NOT: Metin içinde köşeli ayraç içinde verilen kı-
sımlar kısaltmalar dolayısıyla metnin daha iyi anla-
şılması için günümüz Türkçesine aktaran tarafın-
dan eklenmiştir.  
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(...) 
 
eğer sen yine İstanbulsan 
yanılmıyorsam 
koltuğumun altında eski bir kitap diye götürmek istediğim 
Sicilyalı balıkçılara Marsilyalı dok işçilerine 
satır satır okumak istediğim 
sen 
eğer yine İstanbulsan 
eğer senin ağrınsa iğneli beşik gibi her tarafımda hissettiğim 
ulan yine sen kazandın İstanbul 
sen kazandın ben yenildim 
kulaklarımdan kan fışkırıncaya kadar 
yine emrindeyim  
 
(...) 
                                 Attila İlhan 
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 Münür Kunduracı* 
 

 

Bilim Ve Medeniyetin Gelişmesinde Osmanlı’ların Etkileri Ve Karşılaşı-
lan Aksaklıklar 
 
 

İNCELEME 

 İlk çağlardan itibaren Çin, Hint, Orta Asya, 
Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da bilim ve me-
deniyetin gelişmesini takip ettiğimizde karşımıza 
çıkan panorama, bu gelişmenin kültürler arası 
etkileşme şeklinde olduğunu göstermektedir. Hal 
böyle olunca M.Ö.3000’den itibaren yazının bu-
lunmasıyla birlikte pek^çok bilim dalında, farklı 
coğrafyalarda bilimsel buluşlar ve yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Yine M.Ö.600’den itibaren Yu-
nan’da Helenistik dönemde,  ara-
larında Thales, Pythagoras, Pla-
ton, Aristoteles, Hipokrates, Euk-
leides, Aristarkhos, Ptolomie gibi 
bilim adamlarının bulunduğu pek 
çok kişi ve orijinal çalışmaları bili-
min gelişmesinde rol oynamıştır. 
Roma döneminde ise teorik çalış-
malardan ziyade pratiğe ağırlık 
verilmiş ve daha çok ansiklopedi 
tarzında eserler üretilmiştir. Ro-
ma’nın bölünmesinin ardında açı-
ğa çıkan siyasi kargaşalar, Hristi-
yanlığın yayılmasıyla baş gösteren 
dünya görüş ve tutumlarının etki-
siyle Batı’da karanlık çağ başlamış-
tır. Ancak 7. ve 8.yy. Batı için ka-
ranlık çağ olarak adlandırılırken 
İslam dünyası altın çağ için başlan-
gıç yapmaktaydı. 
 
 İslamiyet'in Arap yarıma-
dasından özellikle kuzeye doğru 
yayılmasıyla birlikte farklı kültürlerle karşılaşılmış, 
ardından bu kültürlerden etkilenmeler başlamış-
tır. Henüz (661) Muaviye döneminde bazı eserler  
çevrilmeye başlanmıştır. İlerleyen yıllarda Beytü’l

-Hikme adı verilen çeviri evlerinin açılmasıyla Do-
ğu ve Batı kültürlerine ait, özellikle yukarıda isim-
lerini söylediğimiz kişilerin eserleri Arapçaya ve 
İslam dünyasına kazandırılmıştır. Bu etkileşim 
sürecinde yine pek çok İslam bilim adamı yetiş-
miş orijinal eserler vermek suretiyle evrensel bi-
lim ve medeniyetin gelişmesine hatırı sayılır kat-
kılar sağlamışlardır. Harezmi, Farabi, İbnul Hey-
sem, Kindi, Razi, İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Sina, 

Muhammed bin Cerir, Ebul Vefa, 
Rezzaz el Cezeri bu bilim adamla-
rından bazılarıdır. 
 
 İslam dünyasında gerek 
Orta Asya’da gerekse Endülüs’te 
pek çok bilimsel çalışma yapılmış 
Selçuklular ve Osmanlılar döne-
minde de zincirin halkası zaman 
zaman kesintiye uğrasa da  bilime 
katkılar devam edegelmiştir.  
 
 Osmanlılar dönemi için 
konuştuğumuzda bilimsel çalışma-
lar için bir başlangıç tespiti olduk-
ça zor olmakla birlikte Orhan Bey 
zamanında kurulan İznik medrese-
sini (1330) başlangıç olarak alabili-
riz. Osmanlı topraklarında yetiş-
miş olan ilk bilim adamı olarak da 
KadızadeIi Rumi’yi (1337-1412) 
saymak mümkündür. Bursa’da 
tahsilini tamamladıktan sonra Se-

merkant’a gitmiş ve orada rasathane müdürlüğü 
ve Semerkant medresesi baş müderrisliği yapmış-
tır. Astronomi ve matematik alanında dönemin 
en önemli bilim adamıdır.  

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni 
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Kadızade’nin Semerkant'ta yetiştirdiği iki öğren-
cisi olan Fethullah Şirvani ve Ali Kuşçu  sonradan 
Osmanlı topraklarına gelerek matematik ve ast-
ronomiyi yaymışlardır. 
 
 Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkmasıyla 
felsefi ve ilmi düşünüşte  gelişmeler başlamıştır. 
Fatih’in biri Latince diğeri Yunanca bilen iki heki-
mi vardı ve bunlar aynı zamanda padişaha eski 
çağlar tarihi öğretiyorlardı. Padişahın emriyle 
bazı eserler çevrilmiş, bu sayede ilmi merak canlı 
tutulmuştur. Osmanlı tarihinde pek çok bilim 
adamı olmakla beraber bunlardan çok azı dünya 
medeniyet tarihine damga vurmuştur. Bu bilim 
adamlarından bazıları ise dönemlerinin siyasi ve  
dinî tartışma ve bağnazlığın kurbanı olmaktan  

kurtulamamışlardır.  
 
 Aşağıda isimlerini ve çalışmalarını verece-
ğimiz bilim adamları lokal etki oluşturmuş olsalar 
da Osmanlı kültürü genel olarak bilim ve sanatla-
rın kıymetini biliyor ve geliştirmek için uğraş veri-
yordu.  
 
 Mola Lutfi; 15. Yüzyılda Fatih Sultan 
Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış 
meşhur matematikçilerdendir.  
 

 Ali Kuşçu (1369-1405); Matematikçi ve 
Astronom. 200 altın maaş bağlanarak Ayasof-
ya’ya müderris olarak atanmıştır. 
 
 Takiyüddin bin Maruf (1521-1585); On-
dalık kesirlerin trigonometri ve astronomiye nasıl 
uygulanacağını gösteren ve döneminin en geliş-
miş astronomi haritalarını oluşturan  İstanbul 
rasathanesinin kurucusudur. Optiğe dair bir kitap 
yazmış, aynı zamanda güneş saatleri ve mekanik 
saatler yapmıştır. 
 
 Piri Reis (1465-1554); Gelibolu’da doğ-
muş İki Dünya Haritası ve Denizcilik Kitabı adlı 
yapıtların sahibidir.  
 
 Seydi Ali Reis (ö. 1563); Coğrafyacıdır. 
Memleketlerin Aynası ve Okyanus isimlerinde iki 
eseri vardır.  
 
 İshak ibn Murad; 1390 yılında yazılmış 
tıp sözlüğünün yazarıdır. 
 
  

İNCELEME 



46 

 

 

 

 

 

İNCELEME 

 Şerefeddin Sabuncuoğlu ( (1386-1470);  
Amasya’da doğmuştur Fatih döneminin en 
önemli hekim ve cerrahıdır. 17 yaşında hekimlik 
yapmaya başlamıştır. 
 
 İbrahim Müteferrika (1670-1745); Aslen 
Macar olmakla birlikte sonradan İslamiyet'i seç-
miş ve padişahın özel hizmetkarlığına kadar yük-
selmiştir. İlk Türk matbaasını kurmuş ve kitaplar 
basmıştır. 
 
 İsmail Gelenbevi (1730-1791); Matema-
tikçi ve mantıkçıdır. 
 

 Osmanlı bilim tarihinde bu ölçekte başka 
isimleri de söylemek, yad etmek mümkün. Ancak 
zikredilen isimlerin dünya bilim tarihine etkileri 8 
ila 14.yy. arasındaki bilim adamlarının etkileri ile 
kıyaslandığında gerçekten sönük kalmaktadır. 
Var olan müktesebatı görmezlikten gelmek, kü-
çümsemek, hafife almak ne kadar yanlış ise ek-
siklikleri, hataları görmezden gelerek yüceltmek-
te o oranda yanlıştır. Döneminde dünyayı titre-
ten koskoca bir imparatorluğun askeri gücü nis-
petinde bilimsel bir iz bırakamaması sorgulanma-
lıdır ve gerekli dersler çıkarılmalıdır kanaatinde-
yiz. Çünkü bilim ve felsefenin gelişmesi ancak 
sorgulama ve tartışmayla sağlanabilir. 

Mehmet Güngör 

 

Pîrî Reis (1465-1470, Geli-
bolu - 1554, Kahire) ve Ha-

ritacılığı 
 
 Pîrî Reis; Osmanlı denizci 
ve haritacısı, ayrıca Osmanlı do-
nanması kaptan-ı deryasıdır. 
Amerika'yı gösteren Dünya hari-
taları ve Kitab-ı Bahriye adlı de-
nizcilik kitabıyla tanınmıştır. 
 
 Ona en büyük şöhreti, 
yukarıda da bahsi geçen harita-
cılık çalışmaları kazandırmıştır. 
1513 yılında hazırladığı harita bu 
çerçevede dikkat çekmektedir. 
Bahsi geçen harita, Avrupa ve 
Afrika'nın batı kıyılarıyla Güney 
Amerika'nın doğu kıyılarını gös-
termektedir. Eser; aralarında 
Kristof Kolomb'a ait bir harita-
nın da bulunduğu yirmi kaynağı 
bütünleştirerek hazırlanmış, 16. 
yüzyıl Avrupa ve Müslüman de-
nizcilerinin coğrafya bilgilerini 

içeren değerli bir tarihî belge 
niteliği taşımaktadır. Pîrî Reis 
çalışmasını Mısır’ın fethinden 
sonra (1517) Yavuz Sultan Se-
lim’e sunmuş, bunun üzerine 
kaptan-ı deryalığa getirilmiştir.  
 
 Pîrî Reis’in haritası kimi 
soru işaretlerini hâlâ korumak-
tadır. “Kesin olarak bilinmekte-
dir ki Kristof Kolomb; Amerika'yı 
keşfetmemiş, varmış olduğu Ba-
hama Adaları'nı Asya Kıtası'nın 
bir parçası zannetmiştir. Ayrıca 
unutulmaması gereken en 
önemli husus; Kristof Kolomb'un 
haritabilimci değil, tüccar oldu-
ğu gerçeğidir. Bunun yanı sıra 
Amerika Kıtası'nın haritalarını 
çizmediği bir tarafa, elindeki -
kendi ülkesine ait- haritaların 
dahi yaşadığı zamana göre bü-
yük hatalarla dolu olması ve Pîrî 
Reis'in haritalarındaki Antarkti-
ka Kıtası hakkında hiçbir bilgisi-
nin bulunmaması; Pîrî Reis'in, 
Kristof Kolomb'un haritalarını 
eline geçirdiği yönündeki söylen-

tilerin tutarsız olduğunu düşün-
dürmektedir.” şeklindeki iddialar 
bu bilinmezliğin en önemli se-
bepleri arasındadır.   
 Harita, 1929'da Topkapı 
Sarayı'nın müzeye dönüştürül-
mesi işlemleri sırasında envan-
ter tespit çalışmaları sürerken 
tesadüfen bulunmuştur. Pîrî 
Reis 1528'de Amerika'yı göste-
ren bir harita daha hazırlamıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pîrî Reis’in Mersin Deniz Müze-
si’ndeki büstü 
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Pîrî Reis tarafından 1513 yılında hazırlanan dünya haritası. Batı Afrika ve Güney Amerika kıyıları açıkça görülü-
yor. Ayrıca haritanın alt tarafından Antarktika olduğuna dair spekülasyon üretilen kısımlar da mevcut.   
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 Burcu Arslan* 

 

Millî Mücadele Ve Onun İsimsiz Kahramanları 
 

TARİH 

 Milletlerin geçmişlerinde, onların kaderini 
değiştiren, geleceklerini aydınlatan toplumu bü-
tünüyle kavrayarak toplu bir gelişim ve değişime, 
yeni bir yapı ve oluşuma yönelten olaylar ve ta-
rihler vardır. Bu tarihler ve olaylar eğer büyük bir 
inkılabın, parlak bir geleceğin hareket noktası, 
başlangıcı olabilmişlerse gittikçe önem kazanarak 
bayramlaşır ve kalıcı hale gelirler. 
 
 19 Mayıs 1919’da teşkilatlanan Türk İstik-
lal Savaşı milli bağımsızlığı eyleme dönüştürerek 
geri kalmışlığı, sömürüyü yok ederek toplumu 
bütünüyle geliştirme, tam anlamıyla bağımsızlaş-
tırma, çağdaşlaştırma ve demokratikleştirme 
amacıyla başlatılmıştır. 
 
 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı gün 
üstlendiği görevin asıl ruhu tam bağımsızlıktır. 
Tam bağımsızlık; mali, adli, askeri ve siyasi vb. 
her konuda bağımsızlık ve özgürlük demektir. 
Bunların herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun 
olma milletin ve ülkenin tam bağımsızlıktan yok-
sun olması demektir. 
 
 Mustafa Kemal tam bağımsızlık için Millî 
Mücadele’yi başlatırken milletinin ve ülkesinin 
yapısını bütünüyle kavramakla birlikte dünya 
şartlarını, bu şartları oluşturan milletlerarası ilişki 
ve çelişkileri iyi bilmekte idi. Milliyetçiydi, başını 
çektiği teşkilatlandırdığı savaş Türk İstiklal Sava-
şı’ydı.  
 
 Atatürk Nutuk’a, “1919 yılı Mayısının 19 
uncu günü Samsun’a çıktım. Umumî durum ve 
manzara: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu 
grup, Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu 
her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes 
anlaşması imzalanmış. Büyük Harbin uzun yılları 
boyunca, millet yorgun ve fakir bir halde…” diye 

başlar ve kısaca bir durum tespitinde bulunur. 
Sonra düşünülen kurtuluş çarelerini sıralar ve 
şunları söyler:  
 

 “Efendiler, bu durum karşısında tek bir 
karar vardı. O da millî hâkimiyete dayanan kayıt-
sız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kur-
mak… İşte İstanbul’dan çıkmadan önce düşündü-
ğümüz ve Samsun’da, Anadolu topraklarına ayak 
basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar, 
bu karar olmuştur… Türk’ün haysiyeti ve gururu 
ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir 
millet esir yaşamaktansa, mahvolsun daha iyidir. 
Öyleyse ya istiklâl ya ölüm!” 
 
 Milletlerin geçmişinde yol bulmanın, iz 
sürmenin, aydınlığa çıkmanın, imkânsız görüldü-
ğü bulanık, karanlık, fırtınalı, dönemler vardır. 
Böyle günlerde çoğunluk bir kısırdöngü içinde 
olmakta, Atatürk’ün de dediği gibi kimileri kurtu-
luşu düşmanla birleşmekte, kimileri büyük bir 
devletin koruyuculuğu ve güdümünde, kimileri  

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 



49 

 

 

 

 

 

 

TARİH 

de bölük pörçük mahalli direnme teşkilatları kur-
makta görürler. İşte 19 Mayıs 1919 tarihi, onur-
suz ve zillet altında yaşamaktansa onurluca ölme-
nin esas alındığı, kendisinden sonra cereyan eden 
olaylar zincirinin başlangıcı olan karanlık bir dö-
nemde aydınlık bir tarihtir. 
 
 Başlatılan savaş sadece ata yurdu denilen 
ülkeyi ele geçirmek, aralarında paylaşmak iste-
yen sömürgecilere karşı yürütülecek bir savaş 
değildir. Onlarla birlikte onların ülkedeki işbirlik-
çilerine, Millî Mücadele ve tam bağımsızlık savaşı 
boyunca bütün toplumsal, kültürel, ekonomik, 
engellere ve bu engellerin güçlü kesim ve kişileri-
ne karşı yürütülecek bir savaştır. 
 
 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal’in milleti-
ne güvenerek inanarak yapacağı işleri millî bir sır 
gibi saklayarak inanç ve düşüncelerini safha safha 
gerçekleştirmek kararıyla göreve atıldığı gündür. 
Yıkılan çok unsurlu bir imparatorluktan yeni ve 
millî bir Türk devletinin hayat bulacağı mümtaz 
bir tarihtir.  
 

 Türk milletinin var olma veya yok olma 
sınırına geldiği fevkalâde bir ortam olan Millî Mü-
cadele’de kadın erkek, yaşlı genç, hatta çocuklar 
bizzat silâh kullanıp çarpışmalara girdiği gibi; is-
tihbarat ve lojistik alanda faaliyet göstererek 
Türk İstiklal Harbi’nde millî bir mesuliyet duygu-
suyla karınca kararınca hizmet etmişlerdir. Yakın 
tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur.  
 
 Böylesine zorlu şartlar altında bile Türk 
kadınları erkeklerden geri kalmamış; ruhlarının 
derinliklerinden gelen vatan, millet, hürriyet aş-
kıyla düşmanla mücadele etmişlerdir. Millî Müca-
dele’ye başından sonuna kadar özellikle kalemi 
ve hitabetiyle hizmet etmiş olan Halide Edip Ha-
nım namıdiğer Halide Onbaşı, bugünleri hatırala-
rında şöyle ifade eder: “İstiklal Mücadelesi hissi 
bende bir çeşit kutsal delilik hâlini almıştı. Artık 
şahıs olarak yaşamıyordum. Bu millî kutsal delili-
ğin bir parçasından ibarettim. 1922’de İzmir’i al-
dığımız güne kadar benim için hayatta başka hiç-
bir şeyin önemi kalmamıştı”.  
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TARİH 

Atatürk, 21 Mart 1923’te Konya’daki bir konuş-
masında: “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben 
Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi 
halâsa ve zafere götürmekte Anadolu kadını ka-
dar himmet gösterdim’ diyemez.” şeklindeki söz-
leriyle Türk kadınının yaptığı fedakârlıkları ve 
kahramanlıkları veciz ifadelerle dile getirmiştir. 
Erzurumlu Fatma Seher Hanım, Binbaşı Ayşe, 
Tayyar Rahmiye, Kılavuz Hatice ve asker Saime 
bu eşsiz kahramanlardan sadece birkaçıdır. 
 
Bu var olma ve yok olma mücadelesinde canlarını 
ortaya koyan kadın erkek, yaşlı genç ve çocuk ga-
zi ve şehitlerimizi başta Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere minnet ve şükranla 
anıyoruz. Ruhları şad olsun. 
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 Mehmet Eren Arslan* 

 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Modernleşme, Doğu-Batı Çatışması ve 
İroni 
 

 

BİR YAZAR / BİR ESER 

 “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Tanzimat 
öncesinden Meşrutiyet’e, oradan Cumhuriyet’e 
uzanan Doğu-Batı ikilemindeki toplumsal kimlik 
arayışımızın betimlemesini, modernleşen hayatta 
insan ilişkilerini ve yeni oluşuma ayak uydurama-
yan insan tiplerinin toplumdan dışlanışını, mo-
dernleşme nesnesi durumundaki “zaman” kavra-
mıyla ilişkilendirerek, görünen gerçeği birtakım 
semboller vasıtasıyla dile getirmeye çalışan bir 
romandır. Romanda saat imgesi insanı anlatmak 
için kullanılmıştır. Romanın örnek alınacak kahra-
manı Nuri Efendi için yazar, "Zaten saatle insanı 
birbirinden pek ayırmazdı." demektedir. 

 Eser, çocukluğu Tanzimat öncesinden 
başlamış Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini 
yaşayan Hayri İrdal’ın anıları şeklinde tanzim 

edilmiştir. 

Türk toplumunun Doğu ile Batı arasında bocala-
masını irdeleyen romanda kahramanın ustası 
Muvakkit Nuri Efendi’yi Doğu, kahramanın arka-
daşı Halit Ayarcı’yı Batı, başkarakter Hayri İrdal’ı 
ise eşikte kalmış olan ve toplumsal karmaşıklığın 
küçük çaplı bir örneğini sunan bir karakter olarak 
yorumlamak mümkün. Hayri İrdal, hayatını ken-
dince iki döneme ayırır: Halit Ayarcı’yı tanımadan 
önceki ve tanıdıktan sonraki yaşamı. Bunu gele-
neksel ve modernleşme sürecinde diye ayırmak 
da mümkün. 
 
 Tanpınar, Hayri İrdal’ın hayatı etrafında 
Türk toplumunun yeniliklere, yenileşmeye gös-
terdiği tepki ve yüklediği anlamaları ele almıştır. 
Tanpınar bunu yaparken, Hayri İrdal’ın gariplikle-
rini ortaya sermiş ve onu toplum dışına iten fark-
ları ve etkenleri göstermiştir. İrdal’ın toplum dışı-
na itilişi bilinçli bir şekilde yapılmıştır; çünkü bu 
sayede toplumu gözlemleyebilecek ve aksaklıkla-
rı dile getirebilecektir. 
 
 Tanpınar, kahramanın her halini inceden 
ve gizli olarak işleyerek; modern hayatın içinde 
alınan herhangi bir pozisyonun ideolojiden ba-
ğımsız olmasının olanaksızlığını ortaya koymak 
istemektedir. İlber Ortaylı, birtakım makalelerini 
derlediği “Gelenekten Geleceğe” isimli kitabında 
şöyle diyor: “Modernleşme ile idari, hukuki, mali 
reformların kaçınılmazlığı anlaşılmıştır. Osmanlı 
Devleti kaçınılmaz olarak Batı dünyasının ideolo-
jik yapısını da almak zorunda kalmıştır. Ortadoğu 
ülkeleri arasında köklü değişimi yaşamak zorun-
luluğunu ilk olarak Osmanlılar duymuş ve dene-
mişlerdir. Böylece Osmanlı Modernleşmesinde 
ideolojik yönden yeni bir boyut, Doğu-Batı kültü-
rü çatışması ortaya çıkmıştır.” 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 



52 

 

 

 

BİR YAZAR / BİR ESER 

 Tanpınar, Türk kültürü ve yaşamını dikkat-
le gözlemleyen bir yazardır. Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü adlı romanında, tarihsel dönemler ve 
değişim süreci çerçevesinde toplumsal gerçekleri, 
bireylerin yaşadığı değerler karmaşası ve kimlik 
bunalımını, kurumların işleyiş mantığını çarpıcı 
boyutlarıyla yansıtmaktadır. Ustaca kurgulanmış 
bir öyküdeki 
olayların anla-
tımında eleşti-
rinin yanında 
ince bir ironiye 
sıkça başvur-
maktadır ya-
zar. 
 
 Tanpı-
nar romanında 
bazı imalarda 
bulunarak, ku-
rumların işle-
yiş mantığı ve 
işlevselliği üze-
rine eleştirile-
rini ortaya 
koymak iste-
miştir. Roman-
da yer alan 
kurumlar ara-
cılığıyla, Türki-
ye'deki birçok 
gereksiz kurumu eleştirmektedir. Tanpınar bu 
romanında "ironik bir tarzda Cumhuriyet devri 
Türkiye'sinin bozuk müesseselerinin tenkidini"  
yapmaktadır. Modern bir kurum gibi görünen Sa-
atleri Ayarlama Enstitüsü (roman ismini bu ku-
rumdan alır), işlevsellik açısından pek gerekli bir 
iş yapmamaktadır. "Nedir Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü?  Etrafında Saat Sevenler Cemiyeti gibi aynı 
şekilde lüzumsuz bir yığın kuruluş yaratan tepe-
den tırnağa kadar abes bir müessese. Şerbetçiba-
şı elması hikâyesi nasıl abes ise, Şehzadebaşı'nda-
ki kıraathane, İspirtizma Cemiyeti ve Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü de abestir." Bütün bu gerçek-

ler karşısında enstitünün "Asrımızın belki en bü-
yük, en faydalı müessesesi" şeklinde tanıtılması, 
tam bir ironi örneğidir. İşlev ve kuruluş amacı 
abes olduğu kadar enstitüde çalışacak olan ele-
manların işe alınış şekli ve çalışma anlayışları da 
saçma ve tutarsızdır. Yazar, günümüz Türkiye'sin-
de de ciddi bir sorun olan kadrolaşma sorununa 

dikkat çek-
mektedir. Tür-
kiye’deki ku-
rumların zarar 
etme ya da 
dünya çapın-
da bir başarı 
gösterememe 
sebeplerini 
burada alaylı 
bir üslupla ele 
almaya çalışır 
Tanpınar.  
 
 Sonuç 
olarak diyebi-
liriz ki Saatleri 
Ayarlama Ens-
titüsü Cumhu-
riyet Dönemi 
Türk romanı-
nın en önemli 
eserlerinden 
biridir. Hatta 

modern Türk romancılığını onunla başlatmak bile 
mümkündür. Öte yandan Tanpınar, Huzur gibi bir 
büyük romanla edebiyat tarihimizin en önemli 
simaları arasına girmekle kalmayıp Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü ile Halit Ziya’nın Tanzimat romanı-
nı radikal bir biçimde aşması gibi geleneksel ger-
çekçi romanımızdan modern romanı yaratmıştır 
denebilir.  
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BİR YAZAR / BİR ESER 

 Ahmet Hamdi Tanpınar 
 
 Türk şair, romancı, deneme 
yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi. 
Cumhuriyet neslinin ilk öğretmen-
lerinden olan  Ahmet Hamdi Tan-
pınar; “Bursa'da Zaman” şiiri ile 
geniş bir okuyucu kitlesi tarafın-
dan tanınmış bir şairdir. Şiir, 
hikâye, roman, deneme, makale, 
edebiyat tarihi gibi birçok türe yö-
nelen Tanpınar, Yirmi Beş Senenin 
Mısraları adı altında beş yazılık bir 
deneme serisi de yayımlamıştır. 
Ayrıca Huzur, Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü, Beş Şehir, Sahnenin Dı-
şındakiler Gibi eserleri mevcuttur. 
TBMM VII. dönem Maraş milletve-
kilidir. 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden 

 “Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır… Bu da göste-

rir ki, zaman ve mekân, insanla mevcuttur! “ 

 “Bazen düşünüyorum, ne garip mahlûklarız? Hepimiz ömrümüzün kı-

salığından şikâyet ederiz; fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varma-

dan harcamak için neler yapmayız?” 
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 Serkan Kartal* 
 

“Münzevi Bir Fikir İşçisi” ve Bu Ülke 

BİR YAZAR / BİR ESER 

 Bir başına kalmaya mahkûmdur bütün 
çocukluğu boyunca. Herkes seksek oynarken, ip 
atlarken, çember çevirirken, top koştururken, 
misket oynarken bir başına kalmak; kitapların 
dünyasında bir başına... Çevresine göre çok farklı 
giyimli, gözlüklü ve kısa pantolonlu; dört yaşında, 

dört numara mi-
yop... Evet, Cemil 
Meriç’ten bahsedi-
yorum; “Bir Fikir 
İşçisinden”, bir bü-
yük Türk aydının-
dan. Cemil Meriç 
Hatay’dan İstan-
bul’a gelir gelmez 
Yabancı Diller Yük-
sek Okuluna kaydı-
nı yaptırır. Fakat 

hocalarının bilgi eksikliklerini yüzlerine vurabile-
cek kadar donanımlı Cemil Meriç’e okulu çok ha-
fif gelir. Kitapların dünyasına sığınır tutkuyla. 
"Ben kalemle doğmuşum. İnsanlar kıyıcıydılar, 
kitaplara kaçtım. Kelimelerle munisleştirmek iste-
dim düşman bir dünyayı." dediği kitaplara.  
 
 1950'den itibaren Türkiye'nin ancak dü-
şünce hürriyetiyle Batı’nın esiri olmaktan kurtula-
cağı kanısı iyice 
güçlenmiştir Cemil 
Meriç’te. Çünkü 
ona göre Türkiye, 
kendisini mazisine 
bağlayan liman-
dan demir almış 
bir gemiydi. Bir 
daha geri dönme-
mek üzere yola 
çıkmış, meçhul bir 
geleceğe doğru 
yol alan, istikameti 
belirsiz, rotası ka-

yıp, dümeni bozuk, pusulası kırık, bandırası silik; 
hülasa kimliksiz ve gün geçtikçe su alan bir gemi.  
 
 Böyle bir geminin fırtınalı enginlerde bat-
masına hangi güç engel olabilirdi ki? Elbette dü-
şünce hürriyeti. Ve Cemil Meriç için okumak, sa-
dece bu kıyıcı dünyadan kaçmak değil “su alan 
gemi”ye karşı sorumluluğunu yerine getirmekti.  
İşte bu uğurda daha otuz sekizindeyken gözlerini 
kaybetti. Fakat kaderin garip bir tecellisi, hocanın 
gözlerini kaybettikten sonraki mesaisi daha fazla 
oldu. Hem eser vermek konusunda hem de çalış-
mak hususunda... Işık Doğudan Gelir, Mağarada-
kiler, Bu Ülke, Bir Dünyanın Eşiğinde, Umrandan 
Uygarlığa bu dönemde kaleme aldığı kitaplarıdır. 
 
 1980'li yıllar, yetmişine merdiven dayayan 
muzdarip bir entelektüelin son düzlüğü. Cemil 
Meriç bu son düzlükte de var gücüyle çalışmaya 
devam edecek ve yine nasipsiz kalmayacaktır, 
eserden yana da ıstıraptan yana da... Kırk Ambar 
bu döneminin en hacimli eseridir. Yaşamının son 
birkaç yılında yazdığı Kültürden İrfana, Cemil Me-
riç’in son şarkısıdır. 13 Haziran 1987’de bu büyük 
Türk aydını, ömrünü bir “fikir işçisi” olarak geçi-
ren Cemil Meriç, hayata gözlerini yumdu.  
 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
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Cemil Meriç’in Penceresinden "Bu Ülke”  
 
Şiirle öfkeyi, tefekkürle heyecanı birleştiren 
edebî, fikrî, içtimai bir eserin adı-
dır Bu Ülke. Profesör Doktor Kaya 
Bilgegil´in bir sohbette, “Elimde 
olsa mekteplerde kıraat kitabı diye 
okuturdum.” dediği bu eser, Cemil 
Meriç’in düşünce dünyasının genel 
bir özeti gibidir.  
 
Eser Doğu-Batı çatışması, Türk 
modernleşmesi, düşünce dünya-
mızda tartışmaları hiç bitmeyen 
kavramlar (iler-geri; eski-yeni vb.), 
edebiyatımız, son dönem Osmanlı 
tarihi gibi çok çeşitli; fakat son 
tahlilde birbiriyle ilgili meseleleri 
ele alır. Bu Ülke, ele aldığı mesele-
lerden bağımsız olarak harikulade 
üslubu, temiz ve sağlam Türkçesiy-
le Türk nesrinde Cumhuriyet dev-
rinin şaheseri olarak da ön plana 
çıkar.  
 

 
   

Bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin vicdanı olmak, 
idrakimize vurulan zincirleri 
kırmak, yalanları yok etmek, 

Türk insanını Türk insanından 
ayıran bütün duvarları yıkmak 

gayesiyle yazılmış olan bu eser 
hakkında hocanın “Bu sayfalar-

da, hayatımın bütünü, yani 
bütün sevgilerim, bütün kinle-

rim, bütün tecrübelerim var. 
Bana öyle geliyor ki hayat de-

nen mülakata bu kitabı yazmak 
için geldim: etimin eti, kemiği-

min kemiği.” şeklindeki sözleri, 
eserin ne denli önemli olduğu-
nu açıkça vurguluyor. Zannedi-

yorum ki yeni neslin, geçmiş 
nesillerin hatalarına düşme-

mek, günahlarına bulaşmamak 
için mutlaka okuması gereken 

eserler arasında çok önemli bir 
konumda Bu Ülke.  

 

Düşünceye hürriyet, sonsuz hürriyet. Kitaptan değil kitapsızlıktan korkmalı-

yız. Bütün ideolojilere kapıları açmak, hepsini tanımak, hepsini tartışmak ve 

Türkiye’nin kaderini onların aydınlığında fakat tarihimizin mirasına daya-

narak inşa etmek. İşte, en doğru yol.  

           Cemil Meriç 



56 

 

 

 

 Gülcihan Horoz* 

 

 

BİR YAZAR / BİR ESER 

 Halit Ziya ve bulundu-
ğu topluluğun üyeleri hem 
genel anlamda hem de edebi 
kültür bakımından büyük öl-
çüde realist ve natüralist mek-
teplerden faydalanmışlardır. 
Halit Ziya “Ferdi ve Şürekasi” 
romanı ile kahramanın dünya-
sından çıkıp topluma yönel-
menin ilk adımını atmış ve 
‘’Mai ve Siyah‘’ romanında 
bahsi geçen ilk adımı olgunlaş-
tırmıştır.   
 
 Roman bir ferdin 
hikâyesi üzerine kurulmuştur. 
Bununla birlikte romandaki 
olaylar ve kahramanlar yazar 
tarafından bir sembol olarak 
da kurgulanmıştır. Böylece 
eserde bir birey olarak gördü-
ğümüz roman kişileri, gerçek-
te belli bir sınıf, grup ve toplu-
luğun temsilcisi düzeyine yük-
seltilmiş olur.  
 

 İşte Halit Ziya, romanı-
nı böyle kaleme almış, Servet-i 

Fünun sanatçılarını her yönüy-
le temsil eden Ahmet Cemil 
tipini yaratmıştır. Onun haya-
tı, mizacı, kültürü, sanatı ve 

sanat anlayışı Servet-i Fünun 
sanatçılarının yaşamını anlatır. 
Bu yüzden Mai ve Siyah büyük 
ölçüde asıl kahraman olan Ah-
met Cemil üzerine kurulmuş 
ve onun dışındaki kişiler geri 
planda kalmıştır. Biri edebiyat 
alanında diğeri de maddi alan-
da karşı güç olan Raci ve Veh-
bi Efendi bile büyük ölçüde 
geride kalmıştır. Mir’at-ı 
Şuun‘da çalışan diğer kahra-
manlar, aile fertleri, yakın ar-
kadaşı olan Hüseyin Nazmi ve 
âşık olduğu Lamia’da aynı du-
rumdadır. Kısacası Ahmet Ce-
mil dışındaki diğer kahraman-
lar Edebiyat-ı Cedide toplulu-
ğunun temsilcisi olan kahra-
manı, çeşitli yönlerinin ortaya 
çıkması, onu toplum içinde 
daha belirginleştirmek için 
kullanmışlardır. Bu yönüyle 
Mai ve Siyah’a Servet-i Fünun 
topluluğunun romanı da diye-
biliriz.  

Bir Neslin Romanı: Mai ve Siyah 

Halit Ziya Uşaklıgil  
 
 Halit Ziya, 1866 yılında 
İstanbul’da doğmuş ve 1883’ten 
1943’e kadar devam eden yazı 
hayatıyla Türk edebiyatına büyük 
katkılarda bulunmuştur. Yazarın 
edebiyatımıza en büyük katkısı, 
teknik kusurlarla dolu Tanzimat 
romanını bu kusurlardan arındıra-
rak biçimsel bir olgunluğa ulaştır-
masıdır. Denebilir ki romancılığı-
mızın hakiki babası, Halit Ziya’dır. 

Edebiyat hayatına İzmir’de başla-
yıp gazetelerde yazılar yazan Halit 
Ziya, işlerinden dolayı İstanbul’a 
gelerek burada Servet-i Fünun 
topluluğuna katılıp bu topluluğun 
edebiyat anlayışını benimsemiştir. 
Halit Ziya, eserleriyle Servet-i Fü-
nun nesir anlayışını belirleyen sa-
natçı olmuştur. Eserlerinde realist 
tutumunu elden bırakmamıştır. 
Ramanlarında realist bir tutum 
benimseyen yazar; olay örgüsü, 
ruh tahlilleri, çevre tasvirleri vb. 
romanlık unsurları güçlü bir ger-

çekçilikle ele almıştır.  
 
 Yazar, roman kişilerini 
çeşitli sosyal çevrelerden ve mes-
leklerden seçmiştir. Genellikle 
eserlerindeki başkişilerle yaşadık-
ları çevre arasındaki ilişkiyi verme-
ye çalışmıştır. Romanlarında İstan-
bul’u hikâyelerinde ise Anadolu’yu 
mekân olarak kullana Halit Zi-
ya’nın eserleri edebî kimlik bakı-
mından mensubu bulunduğu Ser-
vet-i Fünun’un sanat anlayışına 
bütünüyle uyar.  

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
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BİR YAZAR / BİR ESER 

Halit Ziya Uşaklıgil 

 Halit Ziya, 1866 yılın-
da İstanbul’da doğmuş ve 
1883’ten 1943’e kadar de-
vam eden yazı hayatıyla Türk 
edebiyatına büyük katkılarda 
bulunmuştur. Yazarın edebi-
yatımıza en büyük katkısı, 
teknik kusurlarla dolu Tanzi-
mat romanını bu kusurlardan 
arındırarak biçimsel bir ol-
gunluğa ulaştırmasıdır. De-
nebilir ki romancılığımızın 
hakiki babası, Halit Ziya’dır.   
 
 Edebiyat hayatına 
İzmir’de başlayıp gazetelerde 
yazılar yazan Halit Ziya, işle-
rinden dolayı İstanbul’a gele-
rek burada Servet-i Fünun 
topluluğuna katılıp bu toplu-
luğun edebiyat anlayışını be-
nimsemiştir. Halit Ziya, eser-
leriyle Servet-i Fünun nesir 

anlayışını belirleyen sanatçı 
olmuştur. Eserlerinde realist 
tutumunu elden bırakmamış-

tır. Ramanlarında realist bir 
tutum benimseyen yazar; 

olay örgüsü, ruh tahlilleri, 
çevre tasvirleri vb. romanlık 
unsurları güçlü bir gerçekçi-
likle ele almıştır.  
 
 Yazar, roman kişileri-
ni çeşitli sosyal çevrelerden 
ve mesleklerden seçmiştir. 
Genellikle eserlerindeki baş-
kişilerle yaşadıkları çevre 
arasındaki ilişkiyi vermeye 
çalışmıştır. Romanlarında 
İstanbul’u hikâyelerinde ise 
Anadolu’yu mekân olarak 
kullana Halit Ziya’nın eserleri 
edebî kimlik bakımından 
mensubu bulunduğu Servet-i 
Fünun’un sanat anlayışına 
bütünüyle uyar.  

Halit Ziya’nın Mai ve Siyah’la beraber üç büyük romanını oluşturan Aşk-ı Memnu ve Kırık Hayatlar 



58 

 

 

 

 Gamze Çakar* 
 

Kurmaca mı Gerçek mi: Sherlock Holmes 
 

İNCELEME 

 19. yüzyıl İngiltere’sine baktığımızda ülke 
ekonomisinin düzeldiğinden, sanayi devriminin 
etkilerini gösterdiğinden ve insanların düşünme 
tarzlarının değiştiğinden söz edebiliriz. 19. yüzyıl 
İngiliz toplumu giderek eğitim ve kültür faaliyet-
lerine önem veren bir mahiyet kazanmıştır. 18. 
Yüzyılın sonundan itibaren başlamış bulunan bu 
faaliyet İngiliz edebiyatının önemli bazı önemli 
temsilcilerinin yetişmeleriyle sonuçlanmıştır de-
nebilir. Öncü bir isim olarak anılabilecek Daniel 
Defoe’dan sonra Walter Scott, Charles Dickens 

gibi isimler bu çerçevede anılabilir. İşte Arthur 
Conan Doyle da 19. yüzyıl İngiliz romancılığının 
önemli bir ismi olarak çıkar karşımıza.  

 
 22 Mayıs 1859 İskoçya doğumlu yazar, 
1876‘dan 1881’e kadar Edinburg Üniversitesinde 
tıp eğitimi görmüştür. Öğrenimine devam eder-
ken kısa hikâyeler yazmaya başlamıştır. 20 yaşın-
dan önce Chamber’s Edinburg Journal isimli der-
gide ilk hikâyesini yayımlamıştır. Mesleğinde ilk 
başlarda çok başarılı olamayan yazar odasında 
hasta beklerken tekrar hikâyeler yazmaya başla-
mıştır. 1887 yılında da “Sherlock Holmes” adında 
bir dedektif, yazarın kaleminde hayat bulmuştur. 
 
 Bu noktadan sonra Sherlock Holmes ka-
rakterinin adeta Conan Doyle’dan bağımsız ola-
rak anonim bir kimlik geliştirdiğini görürüz. Daha 
da ilginci Ayrıca kahramanın fazlasıyla gerçekçi 
olması –belki de İngiliz kolektif kimliğini başarıy-
la yansıtması- karşısında, çoğu insan karakterin 
gerçek hayatta var olduğu fikrine kapılmıştır. 
Meşhur dedektif insanları kendine hayran  bırak-
maya devam ediyor ve dünya çapında yayılmayı 
hâlâ sürdürüyor.  
 
 Arthur Conan Doyl’un Sherlock Hol-
mes’ün maceralarını konu alan kitapları 19. Yüz-
yılın sonlarında basılmaya başlanmıştır. Demek 
ki bu ilk basımların üzerinden neredeyse 150 yıl 
geçmiş. Buna rağmen Sherlock Holmes bütün 
dünyada hâlâ çok okunmakta ve en iyi bilinen 
kurmaca karakterler arasında yer almaktadır.  
Bunun yanı sıra Londra’da oldukça değer gördü-
ğü için müzesi ve mağazası açılmıştır. Müzesi her 
yerde karşımıza çıkan eviyle fazlasıyla benzer, 
mağazası ise içerisinde bulundurduğu özel tasa-
rım pipoları ve büyüteciyle baş döndüren bir et-
kiye sahiptir. Bu mekânların çok yoğun ilgi gör-
düğü, önlerinde uzanan kuyruklardan ve biriken 
büyük kalabalıklardan da anlaşılabilir.  

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
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İNCELEME 

 Arthur Conan Doyle Holmes karakteriyle, 
yaşadığı dönemin İngiltere’sine hâkim olan ampi-
rizm düşüncesini hikâyelerine yansıtmıştır. Ampi-
rizme göre gerçekten var olan şeyler bu dünya-
nın ötesinde değildir. Evrende gerçekleşen her 
olayın bir nedeni vardır. Karakter hiçbir zaman 
“doğaüstü”ne açık alan bırakmaz, olağanüstü 
gözlem yeteneği ve rasyonel düşünme becerisi 
ile bütün sıkıntıların üstesinden gelmeyi başarır.  
 

 Holmes hâlâ oldukça popüler ve sevilen 
bir kurmaca kişilik. Bunu usta İngiliz yönetmen 
Guy Ritchie tarafından 2009 ve 2011’de olmak 
üzere iki kere sinemaya uyarlanmasından anlaya-
biliriz. Ayrıca yine Britanya yapımı olan Sherlock 
isimli dizi de (2010-2014) kahramanın popülerli-
ğine katkı sağlamıştır.  

 2009 ve 2011 yıllarında iki farklı Sherlock 
Holmes macerasını sinemaya uyarlayan 
Guy Ritchie’nin çalışmaları, seyirci tarafın-
dan yoğun ilgi gördü, denebilir. Bahsi ge-
çen filmlerde Sherlock Holmes’ü  Robert 
Downey Jr., Doktor Watson’ı Jude Law can-
landırmıştı.   

Sherlock Holmes’un yaygın canlandırma bi-
çimlerinden biri. Piposu ve büyüteci, vazge-
çilmezleri arasında.  
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 Furkan Torun* 

 

“İngiltere Parlamentosuna Dürüstçe Giren İlk ve Tek Adam: Guy 
Fawkes” 

 

ÇOK OKUYAN NE BİLİR? 

 “Remember, remember the 5th of No-
vember” ** 
 
 V for Vendetta (2005) isimli film, bu söz-
lerle başlar. Guy Fawkes’ı tanıyan pek yoktur, fa-
kat bir ara çok popüler olan maskesini herkes bi-
lir sanırım. Bu yazıda, bahsi geçen maskenin sahi-
bini ele alacağım.  
 

 Guy Fawkes, 13 Nisan 1570’de doğdu. 
1593’te Katolik oldu ve İspanyol ordusunun Hol-
landa’da bulunan birliğine katıldı. Orada, ilerde 
çok büyük işlerde beraber olacağı Robert Catesby 
ile tanıştı. Bu Protestanlık karşıtı Katolikler, 5 Ka-
sım 1605’teki barut komplosunda, İngiltere Parla-
mento Binasını havaya uçurmak ile görevli idi. 
Tahtta bulunan dönemin muhafazakâr Protestan 
kralı 1. James’i tahttan indirmeyi amaçlıyorlardı. 
Plana göre bu sadece yönetime karşı yapılan bir 

ayaklanma olarak kalmayacak, halk da ayaklandı-
rılacaktı. İçinde Guy Fawkes’un ve Robert Ca-
tesby’ın da bulunduğu 12 komplocu, İngiltere 
Parlamento Binasını havaya uçurmak için bir ara-
ya geldi ve bu geceyi her yıl Ekim ya da kasım 
ayında tekrarlanan Aristokrasi gecesine denk ge-
tirdiler. On iki eylemciden birisi, saray çalışanı bir 
yakınına eylem günü sarayda olmaması yönünde 
bir uyarı yaptı ve bu uyarı yönetimin kulağına gi-
dince komplo açığa çıktı. Guy Fawkes, 5 Kasım 
1605 gecesi Parlamento binasının mahzenlerinde 
36 fıçı barut ile yakalandı. Çok büyük işkencelere 
maruz kalan Fawkes, 31 Ocak 1606’da sarayın 
karşısında idam edildi. Bu komplonun başarısız 
olması her yıl 5 Kasımda, İngiltere’de kutlanır. 
Fıçılar yakılarak yuvarlanır, Fawkes maskesi tak-
mış kuklalar yakılır. Günümüzde bu eğlenceler 
politik bağlamından kopmuş, eğlence için yapılan 
kutlamalara dönüşmüştür.  
 
 Guy Fawkes ve arkadaşlarının giriştiği ey-
lemin başarısızlığı, amaçları ve ahlakiliği apayrı 
bir tartışmanın konusu şüphesiz. Fakat bu eyle-
min birtakım tarihsel sonuçları var. Hepsinden 
evvel o ve arkadaşlarının girişimi, monarşiye baş 
kaldırılabileceğine dair inancı canlandırmış yahut 
da pekiştirmiştir. Hatta İrlanda’da bir barın duva-
rında şöyle yazmaktaymış: “Guy Fawkes: parla-
mento binasına dürüst biçimde giren ilk ve tek 
adam.” Gerçekten böyle bir yazı var mıdır bil-
mem, ama İrlanda’nın Katolik bir memleket oldu-
ğunu ve İngilizlerle yaşadıkları problemleri zaman 
zaman Katolik-Protestan çatışması hâline getir-
diklerini bilirim. Dolayısıyla bu ifadenin arkasında 
böyle bir taraf tutma da söz konusu olabilir.  

* Hatırla, 5 Kasım’ı hatırla 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
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 Batuhan Aksungur* 
 

“V for Vendetta” Üzerine 
 

SİNEMA 

 Popüler kültürde önemli bir yere sahip 
çizgi roman geleneğinde karşımıza çıkan ‘V’ ka-
rakteri David Lloyd ve Alan Moore’un yazıp çiz-
dikleri “V for Vendetta” çizgi roman serisinde ha-
yat bulmuştur. Ama hem var olduğu evren hem 
de karakterin sahip olduğu özellikler, alışageldiği-
miz çizgi roman geleneğinden farklıdır. “V” göre-
ce realist bir karakter olarak karşımıza çıkar, geç-
tiği evren ve temsil ettiği paradigmalar ise tama-
men karanlık bir distopyaya aittir. Beyazperdede 
hayat bulması ise sektörün önemli iki şirketi DC 
Comics ve Warner Bros ortaklığında 2005 yapımlı 
aynı isimli filmle olmuştur. Ortaya çıkan yapım 
ise hem distopik sinemanın hem de genel mana-
sıyla sinema sanatının kült yapımlarından biri ola-
rak kabul görür. 
 
 “V”, distopyalardan aşina olduğumuz kur-
gusal bir distopik evrende geçer. Konusu itibariy-
le geleceğin İngiltere’sinde geçen film, İngiltere 
tarihine “Barut Komplosu” olarak geçen olayı re-
ferans alarak ilerler. Geleceğin İngiltere'sinde ge-

çen filmde terör ve savaşlardan dolayı büyük sı-
kıntılar yaşayıp halk kurtuluşu baskıcı bir yöne-
timde bulan İngiliz halkının yaşadıkları ve müca-
delesi anlatılmaktadır. Üzerinde birtakım deney-
ler yapılan ve yüzü her zaman bir maskeyle kapalı 
olan “V”, baskıcı yönetimin başındaki adam olan 
Adam Sutler’a karşı bir mücadele yürütür ve so-
nuç olarak bir tür halk ayaklanmasına önderlik 
etmek suretiyle hedeflerine ulaşır.  
 
 Gerek Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’te ge-
rekse Cesur Yeni Dünya’da karşımıza çıkan ve 
Distopya kültürünün genetik kodlarına işlemiş 
tiranlık-özgürlük ilişkisi “V for Vendetta”nın da 
üzerine kurulduğu temellerden biridir. Yine dis-
topyaların alışageldiğimiz alegorik anlatımları do-
layısıyla odak noktasında kişiler değil fikirler yer 
alır. Nihayetinde “Adam Sutler” ve “Big Brot-
her”ın zamansal ve mekânsal farklılıkları haricin-
de temsil ettikleri değerlerin pek de farklı olma-
dıklarını söylemek, ayakları yere basan bir çıka-
rım olacaktır.  

 
 

* Gazi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı hazırlık sınıfı öğrencisi. Mehmetçik Anadolu Lisesi mezunu 
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SİNEMA 

 “V for Vendetta”yı izlerken gözümüze çar-
pan ufak detaylar hareket noktamız olacak. 
“V”nin ve Adam Sutler yönetiminin aynı renkleri 
kullanması; film boyunca “V”nin yüzünü taktığı 
maske sebebiyle göremezken, Adam Sutler’ı tek 
bir sahne hariç televizyon ekranından görmemiz 
ve filmde geçen bir parodide “V” maskesine sa-
hip iki kişinin de Adam Sutler çıkması bazı nokta-
lara dikkat çekiyor. Distopyalardaki tiranlık-
özgürlük diyalektiği, bu bağlamda farklı bir şekle 
bürünüyor. Aldığı şekil ise tiranlık ve özgürlük 
arasındaki paradoksal ilişki. Film boyunca “V”, 
siyasi düzenin komplo olduğunu söylerken Devlet 

Başkanı Sutler, protesto eylemlerinin düzene kar-
şı komplo olduğunu söylüyor. “V”nin tiranlığı yık-
mak için hazırladığı devrim yolundaki her adımı 
tiranlığı daha da radikalleştiriyor ve alınan önlem-
ler daha da baskıcı oluyor. Bunların ışığında karşı-
mıza çıkan soru özgürlüğün mü tiranlığı beslediği 
yoksa tiranlığın mı özgürlük mücadelesini var etti-
ğidir. Sutler’in baskısı mı “V”yi yaratır, yoksa 
“V”nin eylemleri mi Sutler’ı daha da tiranlaştırır. 
Şaşırtıcı şekilde her ikisinin de birbirini beslediği-

ni, her birinin varlığının diğerine anlam kazandır-
dığını, birisinin yokluğunun diğerini anlamsız kıla-
cağını görürüz. En nihayetinde Sutler olmadan 
“V”nin özgürlük isteminin ne anlamı olur ki? Bu 
açı bize dar perspektifte fikirsel, geniş perspek-
tifte tarihsel bir paradoks sunar.  
 
 Başka bir açıdan, odak noktasına fikirlerin 
doğasını koyarak distopyalara baktığımızda karşı-
mıza farklı bir tablo çıkıyor. Kısa süreliğine de olsa 
tuvalin başında bizim olduğumuzu ve “V”nin 
portresinin bizim kalemimizden çıktığını varsayar-
sak -ki bunun için bir engel yoktur- oluşan tablo 

pek de umduğumuz gibi parlak olmayabilir. 
“V”nin devriminin tam anlamıyla amacına ulaşa-
rak Sutler’in tiranlığını yıktığını varsayalım. Peki, 
sonrasında olacaklar için öngörülerimiz nasıl ol-
malıdır? Bu kendi yarattığımız alternatif distopya-
da bugünün “V”sinin yarının Sutler’i olmayacağı-
na dair bir dayanağımızın olmadığını şaşırarak 
görürüz. Bu senaryomuz filmde yapılan parodi ile 
birleştiğinde ise zihinlerimiz bulanır. Distopyalar 
ekseriyetle adına “düzen” dediğimiz şeyi;  
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tiranlıkların hegemonyalarını sürdürdüğü bir var-
lık düzlemi olarak tasavvur ederler. Ama kalem 
bizim elimizde. Adam Sutler’in ve Big Brother’in 
tiranlıklarını yok etmemizin karşısında bir engel 
yok. Hegemonya artık Sutler’in değil “V”nindir. 
Tiranlığa karşı özgürlük kazanmıştır. Durumu iro-
nikleştirerek özgürlüğün, kendi hegemonyasını 
kurmak için ilk adımı attığını söyleyebiliriz. Niha-
yetinde hiç kimsenin elinde bugünün özgürlükçü-
lerinin yarının tiranları olmayacağına dair bir ga-
ranti yok. Bir kez daha “V”nin ve Sutler’in sandığı-
mız kadar farklı olmadıklarını şaşırarak görürüz. 
Distopyalar bizi tiranlıklara karşı uyarırken kendi 
yarattığımız alternatif distopyalar ise bizi fikirlere 
karşı temkinli davranma konusunda uyarır. 
 
 Kadim bir Anglo-Sakson vecizesi ise açtığı-
mız başka bir pencere olacak. “Güç yozlaştırır, 
mutlak güç mutlak yozlaştırır.” Filmde otorite ve  
güce sahip olanların daha fazlasını elde etmek için 
insanlar üzerinde yaptıkları deneyler bu konuda 
bize bir materyal verebilir. Öyle ki tiranlıklar karşı-
sında mukaddes tasavvur ettiğimiz insan hayatı-
nın bile içinin boşaldığını görürüz. Pek tabii hege-
monyalar sadece insan hayatları üzerinde olmu-
yor. “Big Brother”e karşı “iki kere ikinin dört etti-
ğini” söyleyemediğinizi tasavvur edebilirsiniz. 
Doğrular ve bunun altında öznel fikirlerin de ti-
ranlıkların hegemonyalarının altına girdiğini görü-
rüz. Farklı distopik evrenlerde hegemonya başka 
bağlamlara da kayar. “A Clokwork Oran-
ge” (Otomatik Portakal) -distopya ve distopik si-
nema kültürünün başka bir kült yapımı olarak ka-
bul görür- isimli eserde oluşturulan distopya evre-
ninde ise ahlak ve seçim kavramları tiranlığın he-
gemonyasına girer. İktidar sahipleri suç oranlarını 
düşürme ve insanları kötü düşüncelerden arındır-
ma peşindedir. Bunun için buldukları yol ise bir 
takım deneylerdir. Karakter üzerinde yapılan de-
neyler sonucunda ise bunu başarırlar. Eskiden 
tecavüze, şiddete meyilli olan karakter kötülükten 
tiksinir, artık istese de kötülük yapamaz hale gelir. 
İnsanları kötülükten arındırmak, suç oranını dü-
şürmek kulağa hoş gelebilir, ama madalyonun 
diğer tarafına baktığımızda “insan” olmanın en 

temel hususiyeti olan seçme eyleminin ortadan 
kalkmış olduğunu görürüz. Önümüze koyulan dis-
topik kehanette karşımıza çıkan insan; iyi ile kötü 
arasında seçim yapan değil, iyiliğe programlanmış 
insandır. Seçiminiz sonucu kötü biri olmak mı is-
tersiniz yoksa öyle yapmaya programlandığınız 
için iyilik yapan iyi bir insan olmak mı?  
 
 “V for Vendetta”da otorite, yozlaşması 
hâlinde her şeye olumsuz manada tesir eden bir 
sosyolojik ilişki olarak çıkar karşımıza. Ancak film 
boyunca “otorite”; özgürlük-baskı ikilemi bağla-
mında hep kötü olarak ele alınır. Oysa sadece Sut-
ler mı baskıcı olduğu için kötüdür? Çoğu insan 
Sutler’ın eylemlerinin kötü olduğu konusunda 
hemfikirdir. Ama “V”nin öldürme ve işkence ko-

nusunda pek de çekingen davranmaması kimseyi 
rahatsız etmez; çünkü “V”nin temsil ettiği değer-
ler iyidir, “V”nin kötü olması için ortada bir neden 
yoktur. İster Sutler olsun ister “V”; sadece totali-
tarizmi amaçlayan fikirlerin baskıcı olduklarını, 
diğer fikirlerin iyi oldukları için iyi kalacaklarını 
düşünmek romantik bir yaklaşım olacaktır. Bu de-
ğerlendirmeler ışığında “V”ye bir kez daha baktı-
ğımızda savaştığı totalitarizm ile arasındaki farkla-
ra dair görüşlerimiz yeni bir boyut kazanmış olur: 
“V”nin savaştığı şeye dönüşme potansiyeli, hiç de 
azımsanacak gibi değildir.  

SİNEMA 
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 Şeyma Yağlı & İrem Akagündüz* 

 

İstanbul ve İsimleri Üzerine 

LÛGAT 

 İstanbul, Türkiye'nin 81 ilinden biri. Ülke-
nin en kalabalık; ekonomik, tarihi ve sosyokültü-
rel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi bü-
yüklük açısından dünyada otuz dördüncü, nüfus 
açısından belediye sınırları göz önüne alınarak 
yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünya-
da ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almakta-
dır.  
 
 İstanbul şehri, dünyanın en eski şehirle-
rinden biridir. Tarih boyunca çeşitli milletlerin 
akınlarına uğramış, en son Bizans İmparatorlu-
ğu’nun merkezi iken Fâtih Sultan Mehmet Han 
tarafından fethedilmiştir. Şehre, kuruluşundan 
bugüne kadar her millet kendi kültürüne göre 
çeşitli isimler vermiştir Yenikapı'da bulunan kalın-
tılarla tarihi 8500 yıl önceye dayanan şehre, MÖ 
667'de Antik Yunanistan'daki Megara'dan gelen 
Dorlu yerleşimciler bir koloni kurdu ve yeni kolo-
niye kralları Byzas şerefine “Byzantion” adını ver-

di.  
 
 Kente, 330 yılında Doğu Roma İmparator-
luğu'nun başkenti ilan edilince Latince “Yeni Ro-
ma” anlamına gelen “Nova Roma” adı konuldu, 
ama bu isim çok benimsenmedi. 337 yılında İm-
parator I. Konstantin'in ölümüyle kentin adı onun 
şerefine “Konstantin'in kenti” anlamına gelen 
“Konstantinopolis”e çevrildi. Konstantinopolis, 
Bizans İmparatorluğu dönemi boyunca kentin 
resmi adı olarak kaldı.  
 
 Osmanlılar, Romalılar devrinde kullanılan 
“İstinpol/İstinpolis, Estanbol, İstinbolin, Stimboli, 
Sitanbul” isimlerinin Türkçeleşmiş bir biçimi olan 
İstanbul ismini kullanmışlardır. 17. yüzyılda ise 
hem kentin hilafet merkezi oluşuna hem de Müs-
lüman kimliğine vurgu yapmak amacıyla İstan-
bul’dan türetilen “İslambol” ismi de kullanılmış-
tır.   

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri 
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LÛGAT 

 
 Tarihimizde müstesna bir yere sahip olan İstanbul, çok çeşitli isimlerle anılmıştır. İstanbul ve kısmi 
bir kullanım alanı olan İslambol dışında Konstantiniyye ismi de 20. yüzyılın başlarına kadar belirli alanlarda 
kullanılan isimlerden biriydi. Yine İstanbul Osmanlı resmi evraklarında yüzyıllarca “Makâm-ı Konstantiniy-

ye El-Mahmiyye” (Korunmuş ve himaye edilen Konstantiniyye Makamı) ismiyle anıldı. Bunların dışında şe-
hir Farsça bir tamlama olan der-i saadet (saadet kapısı)’in bozulmuş bir şekli olarak “Dersaadet” ismiyle 
anılmıştır.  Aynı şekilde der-i âliyye (yüce kapı) tamlaması “Derâliyye” biçimine dönüşerek İstanbul’a isim 
olmuştur. Farsça bir kelime olup başkent, payitaht manalarına gelen “Âsitâne” de şehrin isimleri arasında-
dır. Yine bu çerçevede “Âsitâne-i Saadet” (mutluluğun başkenti) de denmiştir şehre. Bunlardan başka “El-
Mahrûsa” (korunan, gözetilen), “El-Mahmiyye” (himaye edilen, gözetilen), “Der-i Devlet” (devlet kapısı), 
“Dâru’l-Hilâfeti’l-Âliyye” (yüce hilafet yurdu/makamı), “Dârü’s-Saltana” (saltanat yurdu), “Dârü’s-
Saltanati’l-Âliyye” (yüce saltanat yurdu), “Merkez-i Hilâfet” (halifelik merkezi), “Belde-i Tayyibe” (temiz 
belde); İstanbul’un tarihî isimleri arasında sayılabilir.  
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 Kürşat İnanır* 
 

Polonya 
 
Şehir: Krakow 
Dil: Lehçe 
Para Birimi: Polonya zlotisi (PLN) 

GEZİ 

 1. 
 
 Pilotun uçağın inişe geçtiğine dair anonsu duyuldu. Sağımdaki pencereden dışarıya baktım. Şehir 
yukardan o kadar huzurlu duruyordu ki sanki Yahudi soykırımı hiç yaşanmamıştı, çocuklar ölmemişti.  
 
 Bavullarımızı aldık. Şehre trenle gidecektik. O yüzden hemen durak yoluna koyulduk. Yorgundum, 
uykusuzdum; ama uyanık kalmalıydım; çünkü her detay benim için önemliydi. Evlerinde kalacağımız aile-
lerle tanışacaktık. Nihayet bizi misafir edecek ailelerle tanışacağımız an geldi. Karşımda bir yaşlı adam, iki 
de genç çocuk... Tanıştıktan sonra eve gidebileceğimizi söylediler. Arabaya bindik ve yola koyulduk.  
 
 Küçük bir apartman dairesiydi, ama oldukça sevimliydi. Duvarlar ahşap kaplamaydı. Ev tamamıyla 
nostalji kokuyordu. Yatacağım odada iki kanepe, bir bilgisayar ve bir de masa vardı. Odada Hıristiyanlığa 
dair birçok şey vardı. Duvar rafında Papa'nın fotoğrafları duruyordu. Diğer duvarda da Hz. İsa'nın doğumu-
nu temsil eden bir başka fotoğraf vardı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 Yeni bir sabaha uyandım. Auschwitz'e gidilecek. Auschwitz'e İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların 
Yahudileri bir arada tuttukları kampları görmek için gidiyorduk.   
 
 Üstünde "Zaglada İmha" yazan kapı, toplama kampının olduğu yerde sizi karşılıyor. Auschwitz de-
nilen bölge, 1940-1945 yıllarında en büyük Alman Nazi'si kampıymış. Naziler an az 1,300.000 insanı buraya  

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
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GEZİ 

sürgün etmişler. Bunlardan 1.100.000'i Yahudi;  140.000 - 150.000 arası Polonya halkı; 23.000'i Roman; 
10.000'i Sovyet savaş esirleri; 25.000'i de diğer etnik gruplar. Kampta tutulan toplam insan sayısının 
1.100.000'ü Auschwitz'de öldü. Ölenlerin %90'ı Yahudi'ydi ve bu insanların çoğu gaz odalarında öldürüldü. 
 
 Auschwitz'e trenle getirilen Yahudiler trenden indirildikleri gibi erkekler sağda, kadınlar ve çocuklar 
solda olmak üzere sıraya dizilirlermiş. Daha sonra buradan çalışabilecek durumda olanları ayırırlarmış. Çalı-
şamayacak gibi olanları da direk gaz odalarına götürürlermiş. Gaz odalarına götürülen Yahudilere banyo 
odasına gittiklerini ve orada dezenfekte olacakları yalanını söylerlermiş. Dezenfekte (ÖLÜM) öncesi saçları 
kesilirmiş. Bu saçlar tekstil fabrikalarına satılırmış. Bu fabrikada bu torbalar dolusu saçlardan en çok çorap 
yapılırmış. Gaz odalarından sonra cesetler yakılmak için fırınlara giderlermiş. Çocuklara ve bebeklere gelir-
sek, onlar bilimsel deneyler için götürülürlermiş.  
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GEZİ 

 3. 
 
 Krakow'daki ikinci günümde kendime bir oda arkadaşı edindim. Projenin bir diğer katılımcısı olan 
İspanya grubundan Salvador ile aynı odayı paylaştım. Sabah kahvaltı etmek için erkenden kalkıp hazırlan-
dım. Kaldığım aile kahvaltılarını sandviçle yapıyorlardı.  
 
 Bugün gündüz vaktimin çoğunu okulda geçirdim. Benim gidip gördüğüm ve sonrasında kaleme al-
mak için incelediğim okul bir devlet okuluydu. Bu devlet okulu bizim okulla kıyaslandığında fazla büyük ol-
mayan bir mahalle okuluydu. Öğrencilerin dışarıya çıkıp oturabilecekleri bir bahçe bile yoktu.  
 
 Okulda ortalama 30 öğretmen çalışmakta ve ortalama 300 öğrenci eğitim görmekte. Toplumda ka-
dınların öğrencileri daha kolay idare edebilecekleri doğrultusunda bir algı olduğu için kadın öğretmenler 
çoğunluktaydı. Öğrencilere gelirsek, okulda Ukrayna'dan göçmen birçok öğrenci eğitim görmekte. Fakat bu 
öğrenciler dışlanmakta. Bunun nedenini sorduğumda ise bu öğrencilerin okul adına hiçbir şey yapmadıkları 
ve okul ortalamasını düşürdükleri söylendi. Derslerden birine girdiğim sıralarda, tahtaya çıkarılan bir Uk-
raynalı öğrenciyle alay edildiğine de şahit oldum.   
 
 Okulda giyilmesi gereken resmi bir forma yok. Bu okul kimya başta olmak üzere sayısal derslerde 
çok iyi eğitim veriyor ve bunlar için gerekli olan tüm donanıma sahip. Her öğretmenin kendi dersliği vardır. 
Sınıf mevcutları ise 15-20 öğrenci arasında değişim göstermekte. Öğretmen - öğrenci ilişkisinin gereğinden 
fazla resmi olduğuna şahit oldum. Orada eğitim gören öğrenciler bizim cana yakın öğretmenlerimizi kıs-
kandıklarını dile getirmişlerdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Polonya'da okula başlama yaşı 6 ve 7.  Eskiden "6+3+3" şeklinde olan sistem bu yıl uygulanmaya 
başlanılan bir yenilikle "8+4"  haline getirilmiş.  Özetlersek, Türkiye'de 2013 yılı öncesi uygulanan sisteme 
geçmişler. 
 
 Okullardaki not sistemi de şu şekilde:  
 1 – Sınıfta kalma notu 
 2 – 5 arası normal geçer notlar 
 6 – Beklenenin üzerinde performans 
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GEZİ 

 Birisine sorduğumda 6 notunun alınması 
zor olduğundan bahsetmişti. Denilene göre 6 al-
mak, bir öğrencinin öğretmenin anlattığından 
daha çok bilgi sahibi olduğu anlamına geliyor-
muş. Bu yüzden 6 almak her öğrencinin harcı de-
ğil. 
 
 Biraz da Krakow'un merkezini gezelim, 
dedik ve Krakow Ana Meydan Pazarı'na gittik. Bu 
Ana Meydan Pazarı, ortasında tarihin zor zaman-
larında şiirler yazan bir milli şairin heykelini bu-
lunduruyor. 
Eğer bu mey-
dan bir çem-
ber olsaydı 
bu heykel 
çemberin 
tam merke-
zinde bulu-
nurdu. Çevre-
sinde ise Av-
rupa'nın en 
eski kapalı 
çarşısı, iki 
farklı bitişli 
kuleleri olan 
dünyadaki 
tek kilise, St. 
Mary var. Bu 
kilisenin inşa-
sını kralın dü-
zenlediği bir 
yarışmayı kazanan iki kardeş üstenmiş. Küçük 
kardeş bu kilisenin en uzun kulesini inşa etmeyi 
başarmış. Ancak büyük kardeş onunki kadar uzun 
bir kule inşa edememiş. Bu yüzden de büyük kar-
deş kıskançlığından küçük kardeşini uykusunda 
bıçaklamış ve bu bıçak da St. Mary Kilisenin karşı-
sındaki kapalı çarşının girişine asılmış bir şekilde 
durmakta.  
 
 St. Mary Kilisesi'nin kulesinden her saat 
başı trampet sesi yükseliyor ve bu ses yarıda kesi-
liyor. Merakımdan Polonyalı arkadaşlarıma bu-
nun nedenini sordum ve bana bunun bir hikâyesi-

nin olduğunu söylediler. 13. yüzyılda Tatarlar Kra-
kow'un ağzına geldiklerinde bu kilisenin kulesin-
de elinde borazan olan bir gözcü varmış. Düş-
manların yaklaştığını gören bu gözcü, borazanını 
çalarken Tatar okçularından biri bu gözcünün bo-
ğazına ok atmış. Bu yüzden bu gözcünün anısına 
günümüzde her saat başı bu kilisenin kulesinden 
trampet sesi yükselirmiş ve bu ses yarıda kesilir-
miş.  
 
 Biraz da Polonya mutfağından söz etmek 

istiyorum. 
Polonya 
mutfağının 
vazgeçilmez 
bir malzeme-
si varsa o da 
patatestir. 
İçinde pata-
tes bulun-
mayan bir 
yemek yedi-
ğim hiçbir 
günüm ol-
madı. Bura-
da yaşayan 
insanlar gün-
de 5 öğün 
yemek yer-
ler. Bu öğün-
lerden gün 
içerisinde en 

son yenilene "supper" diyorlar. Aileyle en iyi soh-
betlerimiz bu öğün saatinde oldu. Elma suyu ve 
kola da en favori içecekleridir. Çok yemek yiyor-
lar ama bu yemekleri çeşitli spor ve aktivitelerle 
dengede tutmayı da gayet iyi biliyorlar.   
 
 Polonya'nın ekonomisinden bahsetmek 
gerekirse İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok hızlı 
bir şekilde toparlanmış gibi görünüyor. Paraları 
neredeyse Türk Lirasıyla eşdeğer denenebilir. Fa-
kat bir dükkânda fiyatı 10 PLN olan bir şey başka 
bir dükkânda 30 PLN olabiliyor.  
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GEZİ 

 Şehirde ulaşımın oldukça kolay olduğunu 
düşünüyorum. Krakow gerçekten geniş bir tram-
vay ağına sahip. Eğer şehir merkezindeyseniz 
tramvay kullanabilirsiniz. Merkezden biraz uzak 
yerlere de otobüsle gidiliyor. Bindiğim çoğu oto-
büs şoförü kadındı. Bizim ülkemizde kadın oto-
büs şoförüyle karşılaşmak biraz güç. Kendi ül-
kemde de yakında bunu görmeyi isterim. Bizim 
ülkemizin kadınlarının bu kadınlardan eksikleri 
olduğunu düşünmüyorum.  
 
 Tüm toplu taşıma araçlarında tek bir bilet 
türü geçerli. Bu biletler durak gişelerinden ya da 
taşıtların 
içinde bulu-
nan cihaz-
lardan da 
temin edile-
biliyor. Bi-
letleri de 
yine içeride 
bulunan 
başka bir 
cihazdan 
okutabili-
yorsunuz. 
Bu cihazlar 
birer metre 
aralıkla yer-
leştirilmiş. 
Tabii bu sistem "Şuradan iki kişilik bassana yav-
rum." diyen teyzeleri ve amcaları da oldukça 
uzak tutuyor.   
 
 Bir gün okuldan sonra Polonyalılarla anla-
şıp Wieliczka Tuz Madenine gittik. Bu tuz madeni 
dünyanın en eski tuz madenlerinden biri. Made-
nin bir kısmı çökmüş. Diğer kısmı da restore edi-
lip turistik bir mekâna dönüştürülmüş. Yerin 346 
metre altına kadar inilebilen bu madende tuzdan 
yapılmış birçok mitolojik karakterlerin ve önemli 
din adamların heykelleri bulunuyor. Madenin 
sonunda da katedral bulunuyor. Bu katedraldeki 
dinî malzemelerin büyük bir çoğunluğu tuzdan 
yapılmış. Ayrıca madende bir yeraltı gölü var. Bu 
gölün sularının şifalı olduğu söyleniyormuş, ama 

bu suya girmek yasak.  
  
 Açıkçası Auschwitz'den sonra en etkilen-
diğim mekân burası oldu. Müzeye çevrilmiş ve 
halka açılmış bu tür madenlerin sayısı az. Bu ma-
deni gezme fırsatını bulmam benim için çok güzel 
bir tecrübeydi.  
 
 4.  
 Bir pazar gününe gözlerimi açtım. Bu in-
sanlar için haftanın en önemli günü pazar; çünkü 
kiliselerinde haftalık ayinleri pazar günü yapılı-
yor; tıpkı bizdeki cuma günü gibi. Hıristiyanlığın 

Katolik mez-
hebini be-
nimseyen 
birçok insa-
nın yaşadığı 
bu ülkede 
din önemli 
bir unsur. 
Öyle ki beni 
evlerinde 
misafir eden 
aile, bana 
her pazar 
günü aksat-
maksızın 
kiliseye 
gittiklerini 

söylemişti.  
 
 Nihayet bu güzelim şehirden ayrılıp güzel 
ülkeme dönme vakti geldi. Erasmus+ projesi sa-
yesinde bu şehirde geçirdiğim bir haftanın bana 
genel kültür olarak getirisi çok oldu. Birçok insan-
la tanıştım. Yaşıtlarımla İngilizce konuştum. Bu 
insanları tanımak güzeldi. Birçoğuyla hala iletişim 
halindeyim. Evlerinde kaldığım insanlar benimle 
çok iyi bir şekilde ilgilendiler. Dinime, kültürüme, 
düşüncelerime her zaman saygı duydular.   
 
 İnsanları iyi-kötü dışında bir ayrıma tabi 
tutmamamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanı 
insan olduğu için sevmeli ve saymalıyız. En 
önemlisi de de insan olduğumuzu unutmamalı-
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DİLBİLİM / Kökenbilim (Etimoloji) 

Arkadaş,  

 
Tespit edilen en eski kaynak —> Bianchi*, Dictionnaire Turc-Français**, 1851  
 
Köken —> Arka sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +tAş ekiyle türetilmiştir.  
 
Açıklama —> 19. yy'a dek egemen olan “ayakdaş” (aynı anlamda) sözcüğünün yerini 
almıştır.  

** Thomas-Xavier Bianchi tarafından 1835-1837 yılları arasında 
hazırlanan Türkçe-Fransızca sözlük çalışması.  

Tabanca,  

 
Tespit edilen en eski Türkçe kaynak —>  "tokat" anlamında 
[Gülşehri*, Mantıku't-Tayr, 14. yüzyıl] 
bir tabanca urur ise ol bize / boynumuzu süksünümüzden üze 
 
"... tetik" anlamında [Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılın-
dan önce] 
tabancalu [tetikli] ve çarχlu tüfengler bellerüŋde (...) beş ta-
bancalı tüfengi var 
 
 "el piştovu" anlamında [Ahmed Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani, 
1876] 
tabanca: Avuç içi, avuçla vurulan sille, (...) küçük piştov 
 
Köken —> Tabança (el ayası, tokat) sözcüğünden evrilmiştir. 
Sözcük taban (ayak tabanı) sözcüğünden Türkiye Türkçesin-
de +çA ekiyle türetilmiştir.  
 
Açıklama —> Esasen "tokat" anlamına gelen sözcük 17. 
yy'da yeni icat edilen tetik mekanizması için kullanılmıştır. 

*Gülşehrî, 14. yüzyıl Türk şairi. Döneminin en önemli şairlerinden biri olan Gülşehrî'nin hakkında bugün pek fazla 
bir şey bilinmemektedir. Kırşehir’de Mevleviliği yaymış ve o zamanki adı Gülşehir olan şehrin adına nispetle Gülşeh-
ri mahlasını almıştır.  En bilinen eseri Mantıku’t-Tayr isimli mesnevisidir. Eser yaygın bir hata olarak İranlı şair Feri-
düddin Attar’ın aynı isimli eserinin bir tercümesi zannedilir. Aslında, Gülşehrî'nin de bizzat belirttiği gibi, eser aynı 
adı ve temel hikâyeyi barındırmakla birlikte bir tercüme değildir ve orijinal Mantıku't Tayr'ın içeriği eserde yoğun 
biçimde değiştirilmiş ve farklı kaynaklardan yeni içerikler eklenmiştir; örneğin Rumî'nin Mesnevi'si ve ünlü Hint kla-
siği Kelile ve Dimne gibi.  

* BIANCHI, Thomas-Xavier (1783-1864): Sözlükleri ile tanınan 
Fransız şarkiyatçısı.  Özellikle Türkçe üzerine yaptığı çalışmalar 
ve Fransızca-Türkçe; Türkçe-Fransızca sözlükleriyle bilinir. 

Sevan Nişanyan’ın hazırladığı Türkçe Etimolojik Sözlük’ten yararlanılmıştır.  

http://www.nisanyansozluk.com/ 

Köken bilimi veya 

etimoloji, bir  dilde-

ki sözcüklerin kö-

kenlerini ve bunun 

bir gereği olarak o 

dilin diğer dillerle ve 

o dili konuşan toplu-

lukların geçmişten 

bugüne diğer toplu-

luklarla olan kültürel 

ilişkilerini araştıran 

dilbilim alt dalı.  
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 Halil Geylan* 
 

Spor Psikolojisi 
 

SPOR 

 Kendine güven ve ümitli olmak sporda çok önemlidir. İnsan hayallerini ve ideallerini gerçekleştire-
bilecek kabiliyet ve potansiyelde yaratılmıştır. Bunun ilk şartı, onu başarabileceğine kesin olarak inanmak-
tır. İnançsız ve ümitsiz insanların elde edebileceği hiçbir olumlu sonuç yoktur. 
 

 İyi bir ısınma da sporda çok önemlidir; dikkat ve motivasyonu arttırır, kendine güven duygusu ka-
zandırır. Aşırı heyecanlı, rakibinden veya yarışmaktan korkmaya başlamış, kendine güvenini yitirmiş, panik 
halindeki bir sporcunun sportif yeteneği ne kadar iyi; fiziksel özellikleri ne kadar kusursuz olursa olsun ba-
şarı gelmez. Sporcu sadece mevcut potansiyelini sergilemeli; “Yenmek, yenilmek önemli değil.” Diyebil-
meli. Tek rakip vardır, o da sporcunun kendisidir. Panik halinde hareket eden, koordinasyonu bozuk, telaş-
lı davranışlar sergileyen, hakeme sinirle el kol hareketleri sporcunun beyni; o gün kötü bir günde olduğu-
nu, her şeyin ters gittiğini, bu kadar şanssız bir günde kazanmanın mucize olacağını düşünmeye başlar. 
Düşüncesinde yenilgiyi kabullenen, kazanacağı konusunda şüpheleri olan sporcu, asla kazanamaz. 
 
 Oyun, yenmek ya da yenilmek için oynanmaz. Sadece elinden gelenin en iyisini yapmak için oyna-
nır. 
 
 Kazananı kutlayan, kaybetmeyi kabullenen bir nesil yetiştirmek dileğiyle... 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni 
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 Özge Hasanköse* 
 

More Peaceful Schools 
Stop Violence and Provide Safety in Schools  
(Daha Barışçıl Okullar ve Güvenli Okul Ortamları) 

 

  

OKULUMUZDAN HABERLER / ERASMUS+ 

 Bilindiği gibi zorbalık, ne 
yazık ki dünyanın her yerinde kar-
şılaşılabilen evrensel bir sorun-
dur. Okulumuzun parçası olduğu 
bu proje; öğrencilere akran zor-
balığı, siber zorbalık; bunlardan 
korunma yolları; eğitimde ahlaki 
değerleri tesis etme ve güvenli 
eğitim ortamı oluşturma strateji-
lerini öğretmeyi amaçlamaktadır.  
 
 Projemizde İspanya, İtal-
ya, İngiltere, Polonya ve Türkiye 
olmak üzere 5 ülkeden 5 katılımcı 
okul bulunmaktadır. 
 

İkincisi ise 19 Mart 2017 tarihinde Polonya’nın Katowice 
şehrine yapılmıştır.  

 Proje kapsamında, Türk Kültürünü tanıtmak için çalışmalar ve sunumlar yapılmış ve ayrıca Mev-
lana’nın düşüncelerinde karşımıza çıkan evrensel değerlerin paylaşımı yapılmıştır. Projenin birinci hare-
ketliliği İspanya’da (Malaga) gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca projenin üçüncü hareketliliği Çorum’da olacak ve 
son olarak proje İngiltere hareketliliği ile son bulacak. 

* Mehmetçik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 



75 

 

 

Let’s Say Stop To Gender Discrimination In Education  
(Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığına Dur Diyelim) 
 
 

OKULUMUZDAN HABERLER / ERASMUS+ 

 Bilindiği gibi eğitimde cinsiyet temelli eşitlik, eğitim hakkının en önemli hususiyetlerinden biridir. 
Buna rağmen bu alanda zaman zaman sıkıntılar yaşandığı da bilinmektedir. ‘’Eğitimde Cinsiyet Ayrımına 
Dur Diyelim’’ projemizde amacımız, eğitimde cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit fırsatlar sağlamak, cinsiyet 
ayrımı noktasında farkındalık kazandırmak ve bu ayrımı ortadan kaldırma girişiminde bulunan toplulukları 
desteklemektir. 
 
 Projemizde 5 farklı ülkeden okullar bulunmaktadır. Bunlar, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Ro-
manya ve Türkiye’dir. 
 
 Proje kapsamında çeşitli hareketlilikler gerçekleştirildi. Bunlardan ilki, 7 Aralık 2015 tarihinde yapı-
lan Romanya hareketliliğiydi. Bu hareketlilikte, Ramazan Bayramı hakkında bilgi verildi ve geleneksel yiye-
ceklerimiz ikram edilip tanıtıldı. Daha sonra 3 Nisan 2016 tarihinde İspanya hareketliliği gerçekleştirildi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 Mayıs 2016 tarihinde ise, Çek Cumhuriyetine gidildi, yöresel kıyafetler ile kültür tanıtma çalışması 
yapıldı. 
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OKULUMUZDAN HABERLER / ERASMUS+ 

 Ayrıca, proje kapsa-
mında 8 Mart 2017 tarihinde 
okul genelinde kermes yapıldı 
ve geliri köy okullarına bağış-
landı.  

All Together for Inclusion  
(Kaynaşma İçin Hep Beraber) 
 
 Okulumuzda yürütülen bir diğer Eras-
mus+ projesi olan 
‘’Kaynaşma İçin Hep 
Beraber’’ isimli proje, 
disleksi hastalarının 
toplumda fark edilme-
sini, sanat aktiviteleriy-
le birlikte diğer öğren-
cilerle kaynaştırılarak 
toplumdaki önyargıları 
kırmayı ve bu öğrenci-
lerin dışlanmasını önle-
meyi amaçlar. 
 

  
 
 
 
Projemizde Romanya, Litvanya, İspanya, İtalya 

ve Türkiye olmak üzere 
toplamda 5 ülkeden ka-
tılımcı okul vardır. 
 
 Bu hareketlilikle-
rin ilki, 7 Mart 2016 tari-
hinde Litvanya’da yapıl-
dı ve geleneksel kıyafet-
ler giyilip, Dillala gösteri-
si düzenlendi. 

 

Bir diğeri ise, 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan 
İspanya hareketliliğiydi ve bu hareketlilikte; 
Ferhat ile Şirin efsanesi bir tiyatro gösterisi ile 
sergilendi.    .               
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OKULUMUZDAN HABERLER / ERASMUS+ 

 

How to Plan Your Future, A Guide to a Succesful Career  
(Başarılı Bir Kariyer Planlaması) 
 
 Her bireyin doğru bir kariyer seçimi için desteğe ihtiyacı vardır. Doğru kararlar alabilmek için birey-
ler güçlü ve zayıf yönlerini bilmeli; doğru kariyer planlaması için yeteneklerini geliştirmelidir. 
 
 Projemizin amacı, bu gerekliliklere dayanarak öğrencilere iyi bir kariyer planlaması için  rehberlik   
yapmak, doğru meslek ve kariyer planlaması için öğrencilerimize kendilerini tanıma ve yeteneklerini keş-
fetme fırsatı vermektir.  
 

Bu proje kapsamın-
da, 2 Nisan 2017 tari-
hinde İngiltere hare-
ketliliğinde üniversite 
ve kütüphane gezileri 
düzenlendi, şehir ge-
zileri, ders ziyaretleri 
ve sunumlar yapıldı.  

 
 Bunun yanı sıra öğrencilere okuldan 
iş hayatına geçişte destek olma ve staj ola-
nakları tanımaktır.  
 
 Projemizde Romanya, İspanya, İn-
giltere, Almanya ve Türkiye olmak üzere 5 
ülkeden katılımcı okul vardır.  

Ayrıca; proje kapsamında 19
-25 Mart 2017 tarihleri ara-
sında, okulumuza diğer pro-
je ortakları öğrenciler ile 
birlikte ziyarette bulundular.  
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2016/2017 Eğitim Öğretim yılında, okul sporları müsabakalarında oku-
lumuz, gerek takım halinde gerekse bireysel olarak pek çok branşta ba-
şarı elde etti.  

 
 

 

           
 

OKULUMUZDAN HABERLER / SPOR 

Oryantiring Erk. Takımı İl 1.si 
Satranç Kız Takımı  İl.1.si 
Tekvando Erkek Takımı İl 1.si 
Kick Boks Erkek Takımı İl 1.si 
Futsal Erkek Takımı  İl 2.si 
Futsal Kız  Takımı  İl 2.si 
Hentbol Kız Takımı  İl 2.si 
Kros Kız Takımı  İl 2.si 
Taekvando Kız Takımı  İl 2.si 
Masa Tenisi Kız Takımı İl 2.si 
Satranç Erkek Takımı  İl 3.sü 
Yüzme Erkek Takımı  İl 3.sü 
Futbol Erkek Takımı  İl 3.sü 
Voleybol Kız Takımı  İl 5.si 
Masa Tenisi Erkek Takımı İl 5.si 
Kros Erkek Takımı  İl 5.si 
Atletizm Erkek Takımı  İl 3.sü 
Bocce Erkek Takımı  İl 1.si 
Dart Erkek Takımı  İl 3.sü 
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Ayrıca öğrencilerimiz pek çok branşta bireysel dereceler kazandılar.  
 

 

OKULUMUZDAN HABERLER / SPOR 

  Oryantiring’de (Yön Bulma) Ahmet İzci il 1.si,  Ertuğrul Kapusuz il 2.si oldu.  
 
 Satranç’ta kız kategorisinde Zehra Mert il 1.si, Selam Korucu il 2.si, Tuğçe Salman il 3.sü; erkekler 
kategorisinde Musa Sefa Özübek il 1.si, Emre Akdaş il 2.si, Ömer Faruk Sert il 3.sü oldu.  
 
 Taekwando’da her öğrenci kendi ağırlığında olmak üzere Tufan Eser il 1.si, Oğuzhan Yıldızer il 
2.si, Emre Bekdemir il 2.si, Mücahit Çelik il 3.sü, Ömer Furkan Sert il 2.si, Sümeyye Bulut il 1.si, Selam Can-
bolat il 1.si oldu.  
 
 Kick Boks’ta her öğrenci kendi ağırlığında olmak üzere Ahmet Furkan Su il 1.si, Sinan Tıraş il 1.si, 
Cengiz Emre Okatan il 2.si, Merve Güler il 2.si oldu.  
 
 Kros’ta (3000m’de) Kumru Öztürk il 1.si, Selma Canbolat il 3.sü, Figen Derinöz il 4.sü oldu.  
 
 Masa Tenisi’nde Esra Doğru il 1.si oldu.  
 
 Halter’de her öğrenci kendi ağırlığında olmak üzere Emirhan Temür il 1.si, Selami Özçifçi il 1.si, 
Mehmet Muço il 1.si oldu.  
 
 Güreş’te her öğrenci kendi kilosunda olmak üzere Abdullah Koç il 1.si, Hamza Yılmaz il 1.si, Batu-
han Arabacı il 1.si oldu.  
 
 Judo’da Alperen İpek kilosunda il 1.si oldu.  
 
 Atletizm’de Kumru Öztürk 1500 m ve 800 m yarışlarında il 1.si derecesi kazandı.  
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OKULUMUZDAN HABERLER / SPOR 
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BİZİM KADRAJIMIZ 

Büşra Ayşenur Yiğit 

Gaye Taşdelen 

Mehmet Erbil 

Tuğçe Coşkun 
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BİZİM KADRAJIMIZ 

Mehmet Akif Yurt 
Semanur Sarımeşinli 

Mustafa Özseçer 

Sümeyye Kaya 

Şule Nur Kaya 
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BİZİM KADRAJIMIZ 

Merve Kaya 

Merve Kalabalık 

Neslihan Kayadibi 

Yasin Ünlü 
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