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MANASTIRLI BEHÂ’ED-DÎN BEY’İN
KUZEY AFRİKA GÖZLEMLERİ

FEDAİ, Harid*

KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР

GİRİŞ

Osmanlı pâdişâhı II. Abdü’l-Hamîd’in ‘baskıcı’ diye nitelendirdikleri idaresine 
(1876-1908) karşı Jön-Türk adı altında örgütlenen bir kısım aydınlar, Memâlik-i 
Osmâniyye’nin dışında etkinliklerini sürdürmeğe başlamışlardı. Manastırlı 
Behâ’ed-dîn Bey bunlardan birisiydi. Hayatı hakkında şimdiye değin bir bilgi, 
üzülerek söyleyelim, edinemedik. Elimizde ise, yalnız, Eyyâm-ı Girîzân adlı 
kitabı var. Eser, türlü konularda on altı yazıyı bir araya getirmektedir. İşbu kitap, 
Kahire’deki Osmanlı Matbaası’nda basım hâlinde iken Türkiye’de II. Meşrûtiyet 
ilan olunur. Haberin ulaşması üzerine de Behâ’ed-dîn Bey, müdhiş bir sevince 
kapılır ve ihtilali yapan kahramanlara bir övgü ile kitabını noktalamaya karar verir.

1. Kitapta Neler Var?: Yüz yetmiş beş sayfalık Eyyâm-ı Girîzân’da on altı 
yazı bulunmaktadır. Bunların çoğu, türlü konularda yazılan makalelerdir. Ancak, 
aralarında Maksim Gorki’den tercüme ettiği “Sâat” hikâyesi (40-45. ss.), Kānûn-ı 
Esâsî Ġazetesi muharrirlerinden Sâlih Cemâl için bir şiir (71-72. ss.) ve kendi 
kaleminden çıkma “İki Yuva” (107-139. ss.) gibi nefis bir de hikâye vardır.

Yazılarına bakılarak hayatı hakkında bazı ipuçları edinmek de mümkün 
olmuştur. Buna göre Behâe’d-dîn Bey Manastırlı ve üçü erkek, biri kız olmak 
üzere dört çocuklu bir aileye mensuptur. Aile 1990’lı yılların sonlarında İstanbul’a 
göç eder. Gurbette sekiz yıl kaldığını söylemesine ve İkinci Meşrûtiyet’in ilânı 
ile yurda döndüğünü belirtmesine göre kendi kaçış yılının da 1900 olduğu 
kendiliğinden anlaşılır.

Makalelerde doğduğu yer olan Manastır’a, vatan dediği Türkiye’ye, ailesine 
duyulan özlem çok çarpıcı bir şekilde dile getirilir, II. Abdü’l-Hamîd’in ‘kâbus’ 
dediği idaresine de, her vesile ile, verip veriştirir. Ama, artık onun da sonu 
yaklaşmıştır, ve de ortadan kaldırılması gün meselesidir.

Tarihin sayfalarına da el atar yazarımız ve de geçmişten örnek alıp hatt-ü 
hareketimizi düzeltmediğimiz sürece geleceğimizin karanlık olacağını vurgular 
(Yâd-ı Mâzî ve Ecdâd, 141-159. ss.)

Behâ’ed-dîn Bey’in gurbet ellere hazırlıksız ve desteksiz olarak gittiği 
anlaşılıyor. Paris’ten Marsilya’ya yaya yürümek zorunda kalması, vapurda ateşçi 
yamaklığı, kahve garsonluğu, aşçı çıraklığı hep bu cümledendir. Ancak tuttuğu 
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yolun bilincindedir ve hürriyetin gerçekleşeceğini yeri geldikçe vurgulamakta 
devam eder. Her şeyin başı hürriyettir ve hürriyetsiz hayat hayat değildir. O hâlde, 
“Yaşa ey hürriyet, ey mâder-i müşfik-i âlem!..” (Tâire-i Menâm, 70. s.) Konuların 
daha iyi anlaşılabilmesi için on altı yazının özetleri ektedir. (EK 1, bkz.: s. 1322-
1330).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2. Kuzey Afrika ve Fransızlar: Yazar, Tanca limanına 1906 yılının Ocak 

ayında ulaşır. Uzun ve yorucu bir vapur yolculuğu sonunda işbu şehir hakkındaki 
izlenimini şu cümleyle dile getirir: “... bembeyaz binâlarıyle uzaktan görünen bu 
şehir; benim içün i’māk-ı ufukda bulutların bâl-i nâzında müteşekkil bir bister-i 
nermîn-i şebâba açık saçık uzanmış hulyâ-yı nâ’ime benzerdi” (Fas’a Giderken, 
s. 80.)

Buranın bir Müslüman şehri olduğu her hâliyle belliydi. Tanca’nın eski paşası 
Mevlâ-yı Abdü’s-Selâm bin Abdü’l-Sâdık’ın misâfiri olacaktı. Paşa, onu bir 
adamıyla evine göndermiş, işlerini bitirince o da arkadan gelecekti. Yolda giderken 
gördüklerini bir bir anlatır, evin iç düzeni, yemekler, kıyafetlerle davranışlar ve 
kişiler hakkında ayrıntılı bilgiler verir. “Aylardan da ramazândı. Masada benden 
başka bir ‘ramazân misâfiri’ ile evin nârin ve mahcûb Seyyid’inin birâder-zâdesi 
vardı.” 15 Kânûn-ı Sânî 1906 tarihli yazı şu cümlelerle sona erer: “Ve artık bu 
‘ramazân misâfiri’, güzel semâîlerle ramazân-ı şerîfi tekrîm ėderken, göñüllerde 
hissiyât-ı rûhâniyyeyi okşuyor, ve ev-sâhibiyle birâder-zâdesi de yavaş seslerle 
buna refākat ediyorlardı...” (s. 84.)

Yazar, beş ay sonra tekrar Tanca’ya gelir. Şehir Fransız donanmasını karşılamak 
hazırlığı içinde. Fransızlar köşe-başlarını tutmuş her türlü tedbiri almışlardır. 
Behâ’ed-dîn Bey şehrin görünümüne bakar ve şaşkınlıktan dona-kalır: “Ne 
felâket Yâ Rabbî! Daha geçen sene Fas’a giderken burada yirmi gün kalmışdım; 
velev harâb ve fakīrâne olsun, şu çarşılarda yüzlerce İslâm dükkânı, hattâ ticâret-
hânesi vardı... Velev üryân ü giryân olsun, şu güzelim sâhil ve dâhil arâzîsi, hîç 
olmazsa, a’dâdan hâlî idi; böyle Fransız binâları, otelleri, evleri, mey-hâneleriyle 
dolmuş değildi... Velev yırtık-pırtık olsun, şu sokaklarda beyâz sarık, beyâz celâb 
ve selhâm gėyinmiş yerli ahâlî, bu vatanın bu toprağın, bu denizlerin hakīkī ashâb 
u Mevlâları görülürdü...

“Âh!.. bir sene içinde bu tenbel, bu inkılâb, bu acı tebeddül nedir?

“Nedir ki bu dükkânları, ticâret-hâneleri ebediyyen kapatmış; nedir ki şu 
muazzez toprağı, ecdâdın hûn-ı azîz-i şecâatinden, mukaddes kemiklerinden 
terekküb ėden şu hâk-i pâk ü mübâreki, böyle... ecânib kâşâneleri, mey-hâneleriyle 
telvîs ü pâ-mâl ėtmiş, ve âh!... nedir ki bu sarıklı, ehrâmlı ahâlîyi, bu hakīkī ebnâ-
yı vatanı, yine kendi vatanlarından; bu güzel bu parlak, bu sevimli, bu mübeccel 
ve evâili şanlı sâhilden hakāretle, zilletle içerilere firâr u hicrete, terk-i dâr u 
diyâra sevk u icbâr eylemiş; mağdûr kalblerini cerh-i pür-hûn eylemişdir?... nedir, 
nedir... yâ Rabb?” (Yaralar, 74-75. ss.)
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Fakat yalnız Fransızlar mı kabahatli? Hayır... asıl kabahatli olanlar halkın 
yöneticileridir. Onların gaflet ve dalâletinden yararlanılarak bütün bunlar 
yapılıyor. “Şehir ser-â-pâ Fransız bayraklarıyla donatılmış. Fransız Sefâreti, 
akşama vereceği resmî balonun şevk-i siyâsetiyle şimdiden pür sûr u sürûr... Bir 
hâlde ki insân bilmeyerek sâhile çıksa Akabe bin Nâfi’in, Mûsâ’nın, Târık’ın bu 
güzel Tanca’sını, mutlak... bir Fransız şehri veyâ bir Cezâyir medîne-i esâreti 
kıyâs ėdecek!..” (s. 76)

Halkın bir bölümü bilinçsiz. Fransızların hazırladığı bu ortama ayak 
uydurmaları da zor olmuyor. Fransızların, kendilerini o topraklardan silip atmak 
emelinde olduğunu bu hamākatla nereden bilebilirlerdi ki... Hâlbuki her şey ortada 
idi ve biraz iz’ânı olanlar bu gerçeği pek âlâ görebilirdi:

“Bir taraftan şehirde sükkân-ı ecânib artdıkca, ahâlî-i asliyye Müselmânlar 
mahzûn ve makhûr, içerilere çekiliyorlar, içerlerde cevr ü taaddî çoğaldıkca da câ-
be-câ Fransız boyunduruğuna, o cenâh-ı kahr-ı himâyet ve hıyânete sığınıyorlar.

“Ve Fransa’nın insâniyyet, medeniyyet, müsâvat ve uhuvvet isimleriyle yâd 
olunan bukalemun reng-i siyâset-i dehhâş ve nâ-merdânesi, bi’l-hâssa Tanca’da 
hükûmetiçinde hükûmet vücûde getiriyor; işine gelmeyen hamiyyet-perverân-ı 
İslâmı cebren tard u teb’îd ėdiyorken...” (agy., s. 77)

Sultân Mevlâ-yı Abdü’l-Azîz ve çevresi kendi zevk u safâlarından başka hiçbir 
şeyle meşgul olmuyor, halkı kendi dertleriyle başbaşa bırakıyorlardı.

Ve Tanca’da kaleme alınmış 18 Haziran 1906 tarihli yazı şu paragrafla sona 
erer:

“Ve böyle hazîneler, siyâhlı-beyâzlı hûrîler içinde; mermer şadırvanlar, 
berrāk su fıskıyyeleri önünde bî-haber... menâm-ı lezzet ü saltanatı kenâr-ı 
‘ademe yaklaşdıran bu kahr olası hükkâm-ı İstibdâd önünde Fransızlar envâ’ı 
riyâ vü desîse ile, bank-notlar, şehvânî hediyyeler ile bu gürûhı bir biri aleyhine 
kışkırtıyor; birinin bi’t-tesâdüf yapmak istediği fi’l-i hayrı diğerine bozdurtuyor... 
Heyhat!..” (s.78)

Fakat Fransızlar’ın en katı ve acımasız uygulamaları Cezâyir’dedir. Manastırlı 
Behâ’ed-dîn Bey, ‘Cezâyir’de Fransızlar’ (ss. 85-93) adlı makalesine şöyle başlar:

“Bizim için, şeref-i İslâmî için Mağrib kadar, ma’a’t-teessüf, Cezâyir de pek 
mechûl ve unutulmuş gibidir... İstanbul matbûâtından geçdik, Mısır cerâidi gibi 
hürriyyet-i tâmmeye mâlik Arabca neşriyyât içinde bile ancak ayda, yılda bir, 
o da Fransız menâbiinden naklen pek sathî, pek lâ-kaydâne makālâta tesâdüf 
muhtemeldir.

Dėnebilir ki, Cezâyir İslâmı’nın hürr ve medenî Fransa’dan gördüği manevî 
cinayetleri ne müstebid Rusiyyâ Hükûmeti’nde, ne Bosna-Hersek’te ne de 
Hindistan’dakiler görmiyorlar. Oralarda ehl-i İslâm zâhiren ne kadar mahkûm ve 
esîr görünse, hakīkatde Cezâyirliler kadar mağdûr değillerdir.”
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Cezâyir’in neresine çıkarsanız, diyor, yazar; uygar görünümlü binalara, 
işlemlere, taşıt araçlarına rastlarsınız. Donanımlı kışlalarda, tabyalarda, 
istihkâmlarda, ‘kolu bağlı, çıplak ve silâhsız zavallı Cezâyirli kardaşlarımız için, her 
türlü tedbir alınmış. Asker sayısının neredeyse dörtte biri kadar Katolik papazları 
ortalarda dört dönmekte. Arablar için açılmış okullarda binde bir oranında dîn ve 
vatanına hayırlı evlât yetişmeyeceğine duraksamadan hükmedilebilir. Abartılarak 
yazılmış Fransa târîhleri konurken, İslâm’dan ve Osmanlı’dan aktarılanlarda, 
insan, “Zülûmden, zencîrden, kılıçtan, hançerden, dâr-ağaçlarından, cehâletden, 
kandan başka bir şey görmez.” (s. 87)

İslâmların taşınmaz malları günden güne Fransızlar’a ve yabancılara 
geçmekte. Cizvit ve sâir papazlar Müslüman çocuklarını Hristiyanlaştırmak 
peşinde. “Adliyeler mahkemeler hukūk-ı İslâmı çiğniyor.” Bu mel’ânetlerine 
İslâm yöneticilerini de âlet etmesini başarıyorlar. Bunların karşısında daha çok 
köylü kesimi, dâğīler, biraz fellâhlar ve sayıları az dahi olsa bazı şehirliler vardır. 
“...Ve dâimâ eli silâhsız ve bir sopadan bile mahrûm, bu zavallı kardaşlarımızın 
bu uğurdaki metânet ve sebâtları o kadar merdâne, o kadar fedâkârâne ve şâyân-ı 
takdîstir ki!..” (ss. 88-89)

Cezâyir’de “Jön Algerien” diye bir cemiyyet kurulur. Bu cem’iyyetin yüz elli 
kadar üyesi vardır. Birgün İslâm ve Osmanlı bayraklarını çekerek sokaklarda 
dolaşırlar ve Osmanlı idaresine dönülmesini slogan olarak haykırırlar. Bu aydın 
gençler silâhsız olup nümâyişi aşırıya kaçmayan bir ortamda yaparlar. Ama, 
Fransızlar’ın eline bir fırsat geçmiştir. Buun bir terör olduğunu ileri sürerler ve 
tutukladıkları gençlerden yedi tanesini i’dâma mahkûm ederler. Bunların infâzı da 
yine Cezâyirli İslâm askeri eliyle yapılır. (ss. 89-90)

“İslâmiyyet ve memleketlerinin hakīkī sâhibleri oldıkları hâlde, hâkimiyyet-i 
Arab’ın sülük gibi kanını, iliğini emen −kendi evinde hürr, fakat misâfirlikde 
en dehşetli müstebid olan− Fransa’nın hükm-i zâlimânesi değil midir? Kendi 
memleketlerinde kardaşı kardaşına katl ėtdiren Fransa siyâsetinden başka bir şey 
midir?..” (s. 91)

Para kaynaklarının, bankaların en büyük hedefi, İslâm topraklarını ele 
geçirmek. Yazarımızın gözlemleri çok çarpıcı, ibret-vericidir:

“Bir müddetden beri, şimdilik başka bir sûretde bir kolunu da Mağrib’e, 
Tanca’ya uzatup kemâl-i heyecânla El-Cezîre Konferansı netîcesini bekleyen 
Kredi Aljerien ve Eskont Eljerien, hükûmet bankaları, sırf emvâl-i İslâmı ġasb 
ve ecânibe devr ü teslîm içün îcâd ėdilmiş müesseselerdir. Cezâyir’in Tunus’un 
köylerine varıncaya kadar dal-budak salmış, şu’beler açmış, İslâma ihtikâr ile para 
ikrâz ėder, sonra çiftini-çubuğunu, tarlasını hacze alır. Bu bankalar emlâk-ı İslâmı 
Fransızlara, veya her hâlde Hristiyan oldukları içün hüsn-i kabûl, ve urbân arasında 
iskân ėtdirilen İtalyan, İspanyol, İsviçreli, Belçikalı ve sâir Avrupa muhâcirlerine, 
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yerli ve ecnebî Yâhûdîlerine ucuz fîât ile satarlar. Yegâne maksad-u vazîfeleri işte 
budur...

“Banka Nizâmât-ı Mahsûsâ’sı, İslâm’dan başka her millete müsâid davranır; 
topraklar, binâlar, arsalar satar, imtiyâzât bahş ėder; fekat İslâma aslā!..

“İslâm’ı yalnız soymak; elinden toprağını, arsasını, evini almak; istinâd-gâhını 
tahrîb, varını-yoğunu mahv ėderek onu Fransızlığa Nasrâniyyet’e dehâlete mecbûr 
bırakmak... İşte Fransız, ‘Liberte-Egalite-Fraternite’sinin Cezâyir’de ma’nâsı!..

“Bu bankalar içün İslâm’a toprak ve sâire satmak kat’iyyen ve şedîden 
memnû’dur. Ve kime satılsa onun da İslâma satılmaması meşrût ve hükûmet ce 
müteahhid bulunur. Binâ’en-aleyh, Arab bir kerre bir dönüm toprağını sattı mı, 
artık nâfile; bir Hristiyandan veyâ bu bankalardan hatta on kat fîyâtı mukābilinde 
bile istirdâd muhâl olur!..” (ss. 91-93)

Yeni câmi yapımına, eskilerin onarımına izin verilmez; Osmanlıdır, diye hiçbir 
İstanbullu’nun, Mekkeli’nin, Yemenli’nin Cezâyir toprağına ayak basmasına 
müsâde edilmez. Ahlâkı bozmak için en küçük hattâ birkaç çadırdan ibâret köylere 
kadar mey-hâne açmaktan çekinmeyen böylesi bir Hükûmet’elânetler yağdırarak 
yazı sona erer.

Evet... hayatımıza kasdedenler belli, içine düştüğümüz acıklı durum ortada 
iken, tarihimizin sayfalarını aralayan yazar, güzel güzel örnekler verdikten sonra 
bir makalesini şu cümle ile noktalayacaktı:

“Âh, bu gidişle, bu herc ü merc-i felâket ve bu ittifaksızlıkla; bu cehâlet, bu 
hissizlikle korkarım birgün hepimiz ile’l-ebed ağlayacağız; yetîm, esîr ve zelîl 
kalacağız. İntibâh, ittihâd, ey ihvân-ı dîn! Ey Müslümânlar!” (Yâd-ı Mâzî ve 
Ecdâd, ss.141-159)

İşbu kitabını Kahire’deki matbaada tab’ ėtmekte iken, II. Meşrûtiyet’in İlânı 
haberi üzerine coşkuya kapılarak kaleme aldığı, bu ihtilâlin öncülerini kutlayan, 
onlara duyulan minnet borcunu, yakınlarına sevgilerini dile getiren, tarihimize 
ışık tutan, “Gurbetden Selâm ve İhtirâm” adlı ilginç makaleyi, yazarın kişiliğini 
çok iyi belirlemesi bakımından, ekte sunuyoruz. (EK 2, bkz.: s. 1330-1334)

Vatanı ve inancı uğruna tuttuğu yolu, ödünsüz-ivazsız ve büyük özverilere 
katlanarak sonuna kadar sürdüren bu ‘Evlâd-ı Fâtihân’ı, Manastırlı Behâ’ed-dîn 
Bey’i rahmetle anar, saygılar sunarım.

 Köşklüçiftlik-Lefkoşa
23 Haziran 2007
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Ek’ler: EK 1 (8 sayfa)

EK 2 (3 sayfa)

EK 1

Kitaptaki Konuların Özetleri

1. Omr-i Pîçîde (Düzensiz Yaşam)

Kırık, bölünmüş hayatından dem vurur, arkadaşına dert yanar; sonra da bunun 
hayatın bir gereği olduğunu kabullenerek teselli bulur; bu düşüncelerini mısralara 
döker. Ana ocağından vatan toprağından kopup bu yâdellerde bu zayıf fakat 
mücadeleci vücut ile ömrü sürdürmeğe çalışır. Altı senedir zorluklarla mücadeleden 
yılmaksızın ayakta kalmayı başarıyor. Döktürdüğü dört dizede ise zâlimlere boyun 
eğmektense gurbetin kuru ekmeğini yeğ tutar; bu sert koşulların yaşama azmini 
bilediğini belirtir. İstanbul’dan çıkarken içinde bulunduğu durumu dile getirir; iki 
zayıf koldan başka dayanacak birşeyi yoktu. Perşembe günleri annesini ziyaret 
ederdi; onu gözünün önüne getirir. O gün gidemeyince annesinin bu duruma nasıl 
dayanacağını düşündü. Vapurda bunları düşünerek ayrılırken duygularını dizelere 
döker. Bu duygular içinde Marsilya’ya çıkar; gerek orada gerekse Paris, Cenevre, 
Londra ve Mısır’da çektiklerini hatırlar. Yaşamak için hayatla mücadelenin şart 
olduğunu gözönünde bulundurarak kolları sıvayıp bu onurlu çabaya severek 
girişir. Şeker satar, kahvelerde garsonluk yapar; vapurlarda ateşçi yamaklığı, 
eskici simsarlığı, sigara fabrikasında üç kuruş gündelikle amelelik... kısaca hiçbir 
işten kaçınmıyor; parasızlık yüzünden sözgelimi Liyon’dan Cenevre’ye, Paris’ten 
Marsilya’ya yürüyerek gidecek denli yokluk çekiyor. Ancak bu duyarlı kişide 
ma’neviyât yorgunluğunun kendini göstermesi de çok doğaldı ve bu duygularını 
mısralara dökerek anlatıyor. En büyük emeli tekrar vatanına, ailesine kavuşmak ve 
uğrunda mücadele verdiği hedefe ulaşmaktır. Bu inanç içinde çektiği üzüntülerden 
bile şikâyetçi değildir; çünkü felaketin de insanlığı eğittiğine inanmıştır.

Makale Fas’ta, El-Mağribü’l-Aksa’da 10 Haziran 1906 tarihinde kaleme 
alınmıştır.

Yazı, yalnız ismen birbirlerini tanıyıp arkadaş oldukları Kıbrıslı Ahmed Râik 
Bey’e içini döküp, bir ölçü de olsun dertlerden kurtulmak için yazılmıştır.

2. Viva Lanovya

Bellâ Mariya bir İspanyol dansözüdür. İspanya’da işler bozulduğundan, annesi 
ve küçük yavrusuyla birlikte geçimini te’min etmek için Tanca’ya gelmiş, bir 
gazinoda çalışmaya başlamıştır. Fakat içinde bulunduğu koşullar çok elverişsizdir. 
Tahta kerevette yatıyor ve çok uzun süre sahnede raks etmek ve müşterilerin 
davetlerine icabet etmek mecburiyetinde bırakılıyordu. Ödedikleri para ise çok 
mütevazı, her gece için ancak dört peçeta idi.
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Yazar bu dansözü izlerken onun çekmekte olduğu sıkıntılar karşısında dünyadaki 
adaletsizliğe âdetâ isyan ediyor ve bir sürü tûfeylî insanın, hakketmedikleri çok 
rahat hayatın karşısında parasızların paralılara alet olmalarını sürdüren bu çarpık 
düzenin bir ân önce sona ermesini istiyor.

Makale Benhâ’da 9 Nisan 1907 tairihinde kaleme alınmıştır.

3. Beyaz Yâsemen

Eline geçen bir yasemeni kokladıkça bu güzel çiçek ona yıllar öncesi 
sevgilisiyle bir bahçedeki beraberliklerini çağrıştırıyor. Sevgilisinin şekli, 
davranışları, konuşmaları canlanıyor ve bu güzel kızın fesleğenlere, güllere, 
yasemenlere gösterdiği ilgiyi kiskânarak onların yerinde olmak; onun göğsünde 
yüzüne baka baka ölmek istediğini hissediyordu. Mehtabın ise onu takibi de 
apayrı bir hâtıraydı.

Yazı Merc’de 1904’te kaleme alınmıştır.

Arkadaşı Mâhir’e adanmış olup

4. Ben ve Atım

İlk makalesinde belirttiği üzere yaptığı türlü işler arasında Benhâ’da Tarım 
Dairesinde çalıştığı da vardır.

İşte burada görevi gereği tarlaları atı ile teftişe çıktığı bir öğleden sonrası 
kırlarda iken karanlık basar ve böyle bir ortamda yine hayallere dalmağa başlar; 
annesi babası kardeşleri gözlerinin önüne gelir.

Gecenin sessizliği içinde yürümeyi tercih ettiğinden atından iner ve onu 
yedeğine alır. Yolda, günlük bir kutu arpa ve biraz saman için ömrünün sonuna 
kadar insanlara yardım etmeğe mahkûm bu biçare hayvana acır. Dalgın yürürken 
menzile vardıklarını bekçinin “Kim o?” diye seslenmesinden anlar ve “Ben ve 
atım” diye yanıt verir.

Yazı 1904 tarihinde Benhâ’da yazılmıştır.

5. Saat

Maksim Gorki’den yapılmış 8 bölümlük bir hikâye çevirisidir. Her bölüm tik 
tak... tik tak diye başlar. Gorki saati anlatırken onun çevresinde oluşturduğu hayat 
görüşlerini sıralar durur. Birinci bölümde şu cümleler var: “... darbeler yek-tarz 
ve muttarid âhen-kârıyle daima aynı şeyi tertib ve tatbik ederler: Hayatın durmaz 
usanmaz te’essürâtı ve hissiyâtı, heyecan ve buhranı...”

İkinci bölüm şu cümleyle başlar: “Dünyada saat kadar bî-rahm ve tağyîr 
ü teskîni ġayr-ı kābil hiçbir şey yoktur.” Ardından insanoğlunun bu saati 
değiştirebilmek için ne yapılabileceğini sorgular ve sonunda ise onları ortadan 
kaldırsak bile yerlerine başka saatler konulmasının kaçınılmazlığını belirtir.
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Üçüncü bölümde insanoğlunun aleyhinde olan şeylere karşı uğraş vermesinin 
erdem olduğu vurgulanır; ve ne denli sıkıcı olursa olsun bu saatlerin çok hızlı 
geçtiği belirtilir.

Dördüncü bölümde duyarsızlığa karşı uğraş vErmenin gerekliğinden söz edilir 
ve bir tuğla, bir kalıp gibi bu dünyadan göçüp gidenler kınanır.

Beşinci bölümde ise hayatın gayesi şu cümlelerle anlatılır: “Daima ve 
mütemadiyen ilerlemek... İşte hedef ve gaye-i hayat! Yaşamaktan maksat budur!”

Altıncı bölümde insanların genel olarak kendi nefislerini düşündükleri ve 
kaçınılmaz olduğu bilindiği halde ölümden de korktukları açıklanır. Fakat bir 
ideal yoluna baş koyulması hâlinde rahat bir yaşama ayak uydurulur. Sonunda 
“sert ve haşîn saatler” yani ölüm gelecekmiş, ne gam!

Yedinci bölümde şu sav var: İnsanoğlu zamanında konuşmaktan kaçınırsa 
birikimlerinin kendinden sonraki kuşaklara aktarılmasında kopukluklar olur. 
Yaşamın gerçek kıymeti ise insanoğlunun özgürlükle dopdolu olmasına bağlıdır.

Sekizinci son bölümde hayatın iki türlü sona erdiğine değinilir. Birincisi 
çürüyüp yokolma, ikincisi ise “yanma”. Birincisi sıradan insanların, ikincisi ise 
seçkinlerin yoludur. Seçkin kişilere yaşamlarını yardım işleriyle doldurmalarını 
ve bunun sonucunda da saatlerinin mutlu geçmesini temenni eder ve bunları 
överek cümlesini noktalar.

Çevirinin Cebel-i Tārık açıklarında “Alsasian” adlı bir İngiliz vapurunda 
yapıldığı belirtildiği halde tarihi yoktur. Aslına uygun, güzel bir çeviri olduğunu 
Rusça bilenlerden öğrenilince; karşılaştırma imkânı olsun diye Rusça metin de 
kitabın sonuna eklenmiştir.

6. Dolaşırken
Yaşadığı yerin çevresinde bir ağaç var. Bu ağaç onun çocukluk günlerini 

anımsatan bir ağaca çok benzettiğinden onu arasıra ziyaret eder.
Karanlıklar içinde geçmiş günleri hayal etmesini güneşin doğuşu bozduğundan 

isyan ediyor ve onu esaret içinde yaşayan ruhları aydınlatması için başka diyarlara 
gönderiyor. Çünkü kendinin böyle birşeye ihtiyacı yoktur ve içinde bulunulan 
koşullar ne denli zor olursa olsun onları göğüsleyecek bir dirence sahiptir. 
Duygularını şu cümlelerle dile getirir: “Git git; ey müvekkile-i nûr u nizâm-ı 
kâinat! Oraları tenvîre, her vakit şenlendirmeye git! Ben seni istemem! Nûr u 
neş’e... Bunlar benim artık menfûrum! Bana şimdi hüzn ü keder, renc ü enîn, 
zulmet u telhî ve gözyaşları lâzımdır... ağlamak lâzımdır.”

Parça, “Ağababa” dediği bir büyüğüne ithaf edilmiş olup tarihsizdir.
7. Tâire-i Menâm (Rü’yâ Kuşu)
Doğduğu yer Manastır’dan ayrılalı sekiz yıl olmuştur. Bir gece rüyasında 

çok sevdiği oradaki evlerini, aile bireylerini görür. Subay kardeşi, küçük kardeşi 
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Şerefeddin, annesi ve küçük kızkardeşi Nâhide. Annesi her zamanki gibi dikiş 
dikmekte, kızkardeşi de dereden kendisi için, sırtında kocaman bir desti ile su 
taşımaktadır.

Bu rüya yüzünden tarifi imkânsız bir heyecan duyar. Onu yuvasından, 
ailesinden baskıcı yönetimin kolları çekip koparmıştır; ama O, çektiklerinden 
şikâyetçi değildir. Zaten baskıcı yönetimin de artık sonu gelmiş sayılır. Yazının 
sonuna doğru anne-baba sevgisini dile getiren Nigâr Hanım’ın altı mısralık bir 
şiiri var; ve yazı “şefkatli anne” olarak nitelediği özgürlüğe övgü ile son bulur.

31 Mayıs 1906 tarihli yazı öz kardeşlerine adanmıştır.
8. Sâlih Cemâl için
On bir ve on yedi mısralık iki bendden oluşmuş bu mersiye, vatan uğrunda 

mücadele ederken şehit düşen Kānûn-ı Esâsî gazetesinin gayretli yazarlarından 
Salih Cemâl’in hâtırası için kaleme alınmış olup Kahire, 17 Nisan 1901 tarihlidir.

9. Yaralar
Tanca’da Fransızların Müslüman halka yaptıkları ayrımcılık dile getiriliyor. 

Yazı, on sekiz parçadan oluşmuş. Yazı, Fransa’nın Şimal Denizi Donanması’nın 
Tanca limanına girişiyle başlıyor ve bu sahil şehrinde uygulanan şiddetli ayrımcılık 
politikasını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Müslümanlar bu şiddete 
dayanamayıp kurtuluşu içerilere kaçmakta bulurken baştaki yöneticiler de kendi 
zevklerini düşünmekten, halkını gözardı etmekten başka bir şey yapmıyorlar. 
Fransızlar yaptıklarıyla yetinmiyor, nüfuzlu kişileri birbirine düşürmek için de 
çevirmedikleri dolap bırakmıyorlar; birinin yapmak istediği hayırlı işi bir diğerine 
bozdurtuyorlardı.

Yazı Tanca, 18 Haziran 1906 tarihlidir.
10. Fas’a Giderken
Vapurla muhtelif şehirlere uğradıktan sonra sekizinci gün Tanca’ya geliyor. 

Burada Tanca Paşası’nın misafiri olacak. Paşa ile karşılaşır ve onun kılık-kıyafeti 
ve davranışlarını anlatır. Paşa, işi olduğundan misafirini evine gönderiyor ve 
kendisinin daha sonra geleceğini söylüyor. Yazar, “Kasaba” denilen yere giderken 
geçtiği sokakları, Paşa’nın evini, içerideki kişileri, kıyafetlerle davranışlarını, 
sunulan yemekleri ayrıntılarına kadar anlatıyor. Aylardan ramazan olduğu 
anlaşılıyor ve kendisinin yanı sıra bir de “Ramazan Misafiri”nin bulunduğunu ve 
bu zâtın güzel sesiyle semâîler okuyarak bu mübarek ay’a saygısını sunduğunu 
belirtiyor; ve oradan kendisinin de mutluluk içinde ayrıldığını dile getiriyor. Yazı 
Fas, 15 Ocak 1906 tarihli olup Yanyalı Doktor Aziz Bey’e adanmıştır.

11. Cezayir’de Fransızlar
Yazarın gidip gördüğü yerlerden biri de Cezayir’dir. Osmanlı uyruklu hiç 

kimsenin Cezayir’e gelmesine izin verilmezken kendisi, nasıl olmuşsa, Vehran’a 
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çıkmayı başarır ve bu ülkede Müslümanlara yapılan baskılara yakīnen şahit olur. 
Ve o kanaate varır ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Müslüman topluluğu böylesi 
acımasız baskılara uğramamıştır. Okullardaki programlar Hristiyanlığın hızla 
yayılmasını hedefler. “Emvâl ve Servet-i İslâm”, yapılan düzenlerle Fransızlara ya 
da yabancılara geçiyor. Adliyeler, mahkemeler İslâm hukukunu alenen çiğniyor. 
Dayanılması olanaksız bu uygulamalar karşısında bir bölüm aydınlar Jön Aljeriyan 
adıyla bir İslâm Cemiyeti kurarak mücâdele etmeğe başlarlar. Ama, “alenen 
nümayiş” yaptılar diye bunlar tutuklanır ve aralarından yedi tanesi Cezayirli 
Müslüman askerleri tarafından kurşuna dizilirler. Kredi Aljerien, Iskont Aljerien 
ya da Hükûmet bankalarının ana hedefleri Müslüman mallarını, yasal olsun 
olmasın, birtakım yollarla ele geçirip Fransızlara ya da yabancılara aktarmaktır. 
Yeniden cami yapımına izin verilmez; eskilerin onarımı için de türlü zorluklar 
çıkarılır ve “tehlikelidir” gerekçesiyle etrafı çevrilir ve yanına gidilmesine yasak 
konur. Böylesi bir idareye ise, yazar lânetler okumakdan kendini alamaz.

Tarihsiz olan yazı arkadaşı Halil Hâlid Bey’e adanmıştır.
12. Musâhabe (Sohbet Etme)
Yazı, adından da anlaşılacağı gibi arkadaşı Baban-zâde Hikmet Bey’le bir 

kalem sohbetidir. Son günlerde edebî, askerî ve tarihî birkaç eserle İlm-i İktisad 
adlı bir kitabın yayımlanmış olmasından hareketle konuya giriliyor ve bizdeki 
yayın azlığının sosyal ve psikolojik bakımdan açıklanmasına çalışılıyor.

Bizde okumayı, araştırmayı sevenlerin sayısı pek azdır. Böyle olunca da bilimsel 
gelişmeden söz açmak olanaksızdır. Hâlbuki uygar ülkeler başka yerlerdeki bilim 
adamlarından yararlanabilmek için her fedakârlığı yapmaktan geri kalmıyorlar. 
Konu, yalnız bilim düzeyinde değil, en niteliksiz işçi sınıfı bazında bile ele alınır 
ve onların en iyi şekilde yetiştirilmeleri için pratik yollar bulup uygulanır ve çok 
olumlu sonuçlara varılır. İşçilerin eğitimi konusunda Almanya’nın vardığı düzey 
pekâlâ örnek gösterilebilir.

Bizde son yıllarda edebiyat alanında çok önemli adımlar atılmış, yayın 
sayısında hatırı sayılır bir artış olmuştur. Başlıca eserlerin adları verilirken yayın 
uğrunda büyük çaba gösterenlerin de baskıcı yönetimce nasıl hırpalandıkları 
dile getiriliyor. Ama yine de şükretmek lâzımdır ki otuz yıllık baskıcı yönetimin 
olumsuz uygulamalarına karşın okuma alanında bir artış sözkonusudur. Bunu da 
değişen dünya koşullarıyla açıklamak mümkündür. Bu durumun çözümlenmesi 
ise ancak “kıyâm”la yani halkın ayağa kalkması, direnişe geçmesiyle mümkündür. 
Zaten baskıcı yönetimin işi bitik olup son günlerini yaşamaktadır.

Yazı 1906 yılında Benha’da kaleme alınmıştır.
13. İki Yuva

Bu başlık, bir hikâyenin adıdır ve beş yaşında bir kız çocuğunun başına 
gelenler, Tevfik Fikret’in “Bir gün bu tıfl-ı bî-haberin kalb-i sâfına/Bir nokta-i 
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siyâh-ı elem düşdi bağteten” beytinde gerçek ifadesini bulur. Hikâyenin başına 
konması bundan dolayıdır.

Hikâyede anlatılan İstanbul’da bir aile ile bu ailenin bahçeye açılan kapısının 
yanı başındaki bir çift güvercindir. Kolağası Nihad, karısı Binnaz ve beş yaşındaki 
kızları Seher ile bu evde mutlu bir hayat sürmekteler. Bu mutlu yaşamda Dilber ve 
Şâhbâz adını verdikleri güvercinlerin de payı vardır. Her üçü de onları pek seviyor 
ve saatlerinin bazılarını onlarla meşgul olarak geçiriyorlardı.

Bu hikâyede de baskıcı yönetimin yurtsever insanlar üzerindeki baskıları, 
toplumca varılan olumsuz sonuçları dile getirilmekte, askerin aslî görevleri gözardı 
edilip “Sarây ve İstibdâd gardiyanlığına” dönüştürüldüğü vurgulanmaktadır. İçine 
düşünülen durum şu cümlelerde en iyi ifadesini buluyor: “Bugün Türkiye bir hapis-
hâneden başka birşey miydi; millet, hey’etiyle zencîre vurulmuş, gardiyanlar da 
askerler!”

Ama Kolağası Nihad uğradığı bütün haksızlıklara karşın mesleğini çok 
sevmekte ve doğru bildiği yolda açık alınla yürümektedir. Bu aybın mutlu aile 
yuvası üzerine gölge düşürmemesi için de elden gelen ne varsa en iyi şekilde 
yerine getiriliyor.

Aile mayıs ayının gelmesini bekliyor. Evlenmelerinin yedinci yıldönümü ile 
kızlarının altı yaşına basacağı günde Çamlıca’dan geçerek Binnaz’ın ağabeyi 
Âgâh Bey’le ailesini de alacaklar ve Kayışdağı’na gidip “mehtâb altında tatlı bir 
gece âlemi” geçirdikten sonra geceyarısına doğru kendi evlerine döneceklerdi.

Ancak yaşanan olumsuz olaylar bu heveslerinin yaşama geçmesine izin 
vermez: Günün birinde bir şahin, dişi güvercinin peşine düşüp ona bir pençe atar 
ve zavallı kuş eve sığınarak şahinin şerrinden darın kurtulur. Ama aldığı darbeden 
bir kanadı yaralandığından uçamayacak duruma gelmiş, evdekiler de yuvasını yer 
katına indirmek zorunda kalmışlardı. Aile üzerinde bunun etkisi pek büyük olur.

Sıkıntılar süredursun birgün kapı şiddetle çalınır ve içeriye iki adam girerek 
Kolağası Nihad Bey’i Re’is Paşa’nın beklediğini söylerler ve giyinmesinin 
ardından bir arabaya bindirip götürürler.

Gidiş o gidiş... Dokuz aydır Fizân’da sürgün bulunan Nihâd Bey’den hiçbir 
haber gelmiyor. Binnâz Hanım’ın kardeşi Âgâh Bey, Nihâd Bey’in sürgününden bir 
buçuk ay sonra vefât edince zavallı kadın küçücük yavrusuyla yapayalnız kalmıştı. 
Eldeki-avuçtakiler bittikten sonra evdeki eşyayı satıp yaşamını sürdürmeğe çalışır. 
Eşinin bir ân önce geri gelmesi için de Zabtiyye Nâzırı’nın dairesine giderek kaç 
kez dilekçeler verir. Bir sonuç alınamaması üzerine de birgün Zabtiyye Nâzırı’nın 
önüne çıkıp dilekçesini elden verir. Ama Nâzır imza yerine bakarak “Padişah 
aleyhinde bulunmak cür’etini gösteren böylesi bir adamın öldürülmediğine duâ 
etmeli’ diye kadına çıkışta bulunur.
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Binnâz Hanım baskıcı yönetime lânetler ederek Dîvân Yolu’ndan geri dönerken 
peşine birisi takılır. Bu adam Nâzır’ın kapısında görevli olup kendisine yardım 
vaadiyle kaç kez parasını alan polis idi. Kendisine Nihâd Bey’in Ser-Hafiyye 
Fehîm Paşa’ya selâm vermediğinden sürgüne gönderildiğini ve eğer eşinin 
geri dönmesini isterse Fehîm Paşa’ya gidip gönlünü almasını söyler. Binnâz 
Hanım’ın çok öfkelenerek onu boğmak üzere koşup gelmekte olduğunu görünce 
de kalabalığa karışarak izini kaybeder. Zavallı anne yavrucuğu ile eve döner ve 
ikisi de çok mutlu günler geçirdikleri kanepeye uzanarak uzun uzun ağlamaya 
başlarlar. Yanıbaşlarında Dilber de yuvasında inlerken, Şâhbâz ise Dilber’in kırık 
kanadına başını süre süre ayni üzüntüleri çekmekte idi.

Hikâye şu paragrafla sona erer: “Artık, denebilir ki, bu iki yuva gadr u zulm 
ile harâb oldı; ve henüz her şeyden bî-haber Seher ismindeki bu zavallı kızcağızın 
gözlerini, daha bir güneş görmeden şeb-nem-i eşk-i felâket vaktinden evvel 
suladı!...”

Hikâyede yer yer çok güzel tahliller vardır.

Hikâye Benhâ’da 21 Aralık 1906 tarihinde yazılmış olup Kıbrıslı Jön-
Türklerden Ahmed Râ’ik Bey’e adanmıştır. Râ’ik Bey ise bu konuda bir tanıtma 
yazısı kaleme almıştır. (Bkz. İki Yuva’ya Dâir, Eski Şeyler, Lefkoşa 2006, 68-69.
ss.) Kitapta Râ’ik Bey’in de ona ithaf ettiği bir yazı daha vardır. (Bkz.: Age., 
Vatan-ı Cüdâ, Şi’r-i Mensûr, ss 54-56)

14. Yâd-ı Mâzî ve Ecdâd (Geçmişi Anma ve Atalar)

“Biz de dâhil, bütün İslâm âlemi çürümüşlük içinde. Karşımızda bulunan 
Hristiyan dünyası ise saldırgan halde. Bu durumda geçmişe ve dedelerimizin 
yaptıklarına dönmekten başka elimizden ne gelir?” diyerek eski günleri dile 
getirmeğe çalışılır.

Bugün Müslümanlar için Afrika, Hristiyanlar tarafından bir musalla taşına 
dönüştürüldü. Târık ibn Ziyâd’ın İspanya’yı fethetme şânının ardından uğradığı 
perişanlık, Fas’ın içine düştüğü durum ve Osmanlı’nın elindeki Trablus-ı Ġarb’ın 
perişanlığı yürekler acısıdır. Hâlbuki Endülüs’te yaratılan düzen ve düzey, 
imrenilecek bir olgu idi. Şimdilerde İslâm dünyasına son vermek için Afrika, 
Hristiyanlarca karargâh olarak kullanılıyor. Yazarımız, Mehmed Murâd’ın 
Tarih-i Umûmîsi’ni kaynak göstererek geçirilen dönemleri, yaşanılanları özetle 
sıralıyor. O parlak dönemlerden sonra (Endülüs İslâm hâkimiyetinin son pâdişahı) 
Abdullahü’s-Sagīr’in İspanya tahtını terk edip canını kurtarmak için korkakça 
kaçışının yüz kızartıcı hikâyesine de yer vermeyi ve Hristiyanlarca nehirlere atılan 
yüzlerce el-yazması eserler yüzünden suların günlerce siyaha keserek aktığını da 
hatırlatmayı ihmal etmiyor.
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Yazar, Müslümanların Endülüs fâciasından ibret almadıklarına değinerek sözü 
Osmanlılara getiriyor: O zamanlarda, Kānûnî Sultan Süleyman, Sokollu, Barbaros 
ve Köprülüler’le Osmanlı’nın yücelmesi ardından büyük bir çözülme içine 
düştüğü belirtiliyor. Bugün, İran’ın, Afganistan’ın, Hind’in Cavalı Müslümanların 
da durumları öyle. Cezayir’deki din kardeşlerimiz Fransızlar tarafından kurşuna 
diziliyor, zorla Hristiyanlaştırılıyor. Batı’daki İslâm yöneticileri de halklarını 
unutmuş, kendi kişisel çıkarları ve zevklerinden başka birşey düşünmüyorlar. 
Mısır’da yaşanan ihanet, yürekler acısı.

Yazar, bu gidişle yok olacağımızı hatırlatarak İslâm halklarını uyanmaya ve 
birleşmeye çağırıyor.

Yazı, El-Cezîre Konferansı münasebetiyle 1906 tarihinde Fas’ın El-
Mağribü’l-Aksâ şehrinde kaleme alınmış olup “Peder” dediği Kaymakam İsmail 
Hakkı Bey’e adanmıştır.

15. Tahayyül-Tesliyet (Hayal Kurma-Avunma)

Yazar, Tarım Dairesinde çalıştığı günlerde teftiş sonrası karanlık bir gece evine 
dönerken büyük bir garipseme hissediyor. Bakıyor ki çevresinde ne kadar canlı 
varsa; insan, hayvan, bitkiler büyük bir sessizlik içinde, uykuya dalmış... Yalnız 
bir kendisi ve de yatağına uzanmış, yorgunluktan kıvranan arkadaşı uyanık kalmış. 
Müthiş bir bunalıma girdiği ânda gözünün önüne annesinin hayali, kulaklarına 
onun avutucu sözleri geliyor ve birdenbire düzelip gün doğarken herşey gözüne 
yeniden güzel görünmeye başlıyor.

Yazının son paragrafı şu cümlelerden oluşmakta: “Şimdi horozlar, bu tâze 
havanın bütün serinlikleri içinde uyanarak esmerîn tülleri arasından yavaş 
yavaş sıyrılan perî-i seheri, meserret-engîz sesleriyle tebcîl ederlerken etrâfında, 
köylünün semere-i sa’yiini taşımaya çıkan develerin çınġırak sesleri de, insanları 
dâimâ mübâreze-i hayâta çağırıyorlar... heyhât!...”

Yazı, Merc’te yazılıp 1904 tarihini taşımaktadır.

İhtâr

Mısır’ın başkenti Kahire’de kitabın basımı sürerken Türkiye’de 23 Temmuz 
1908 günü II. Meşrûtiyetin ilan edildiğinin gazetelerden öğrenilmesi üzerine 
Manastırlı Behâe’d-dîn Bey büyük sevince kapılır; ve kitabın sonuna ekleyeceği 
bir övgü yazısı ile I. cildin tamamlanacağını açıklar.

16. Gurbetten Selâm ve İhtirâm

Yazı, hürriyeti gerçekleştirmek için canla başla çalışan, canlarını ortaya atan ve 
bu uğurda hiçbir fedâkârlıktan çekinmeyen mücâhitlere içten gelen bir saygı, bir 
övgüdür. Bu uğurda ön-ayak olanların adlarını sayar, ömürleri vefâ etmeyenleri 
saygıyla anar.
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Sekiz yıldır görmediği vatanı, on iki yıldır gidemediği, doğduğu yer olan 
Manastır’ı hasretle selâmlar. Hürriyet yanlılarına yapmadığını bırakmayan otuz 
üç yıllık baskıcı yönetim yıkılıp gitmiştir; sürgün yerleri, yapılan işkenceler acı 
hâtıralar olarak hâfızaların bir köşesinde kalacak, zamanla târihe karışacaktır.

Hürriyet uğruna gurbet ellerde her türlü zorluğu göğüsleyerek mücâdelerini 
sürdürenleri kutlarken; Fransa, İsviçre, İngiltere ve Mısır gibi ülkelerin 
kendilerine anlayış gösteren, destek veren insanlarına teşekkürler eder. Bu mutlu 
sonuca varılmasında en büyük payı olan orduya övgüler sıralar. Gurbet ellerde 
yaşamlarını yitirenlerle ihânet edenlerin adlarını saymayı da ihmal etmez. En 
olumsuz koşulların bile hedeflerine varmaya azmetmiş mücâhitleri yollarından 
döndürmediklerine değinerek varılan sonuçtan gurur duyar. Hürriyet yanlılarını, 
orduyu, vatanı selâmlar; annesine, babasına ve kardeşlerine saygı, sevgi ve 
özlemlerini dile getirir.

Yazı Kahire 1324 tarihli olup Erkân-ı Harb Yüzbaşısı Silistreli Hamdî Bey’e 
adanmıştır.

EK 2

– Erkân-ı Harb Yüzbaşısı Silistreli

 Hamdî Beğ Kardaşıma:

Ġurbetden Selâm ve İhtirâm

Manastır’da parlayan “Neyyir-i Hakīkat”ın 10 ve 11, ve İstanbol’da çıkan 
“Tanîn”in 4 üncü numrolı sahâyıf-ı şânını bugün okuyınca; sekiz senedir dûr 
u mehcûrı, şeydâ-yı mütehassiri oldığım sevgili vatanıma, ve bi’l-hâssa on iki 
senedir mahrûm-ı rû’yet-i dîdârı bulundığım meskat-ı re’sime; azîz, mübeccel, 
şanlı “Manastır”ı mıza... onun türâb-ı pâkine; şânlı beyâz ve berrâk “Prister”lerine, 
vaktiyle bulanık ve bî-fâide akan drahorlarına; güllerine, çiçeklerine, hazâret 
ve tarâvetle meşhûn bağçelerine, etrâfında şimdi elbette daha ziyâde âsûde ve 
memnûn uyuyan kabristânlarına, hâsılı... gėcelerine, gündüzlerine, zemîn ü 
semâsına, oohh.. her yerine, her şey’ine bir selâm, bir selâm-ı ihtirâm takdîmi 
düşünmüş; hele her şeyden ziyâde... onun merkez-i hareket ėdindiği kahramân 
askerlerine: Niyâzîlerine, Enverlerine, Salâhe’d-dînlerine, Hasanlarına, Eyyûb, 
Rûşen, Mustafâ ve onların pâk ü mübeccel şanlı nâsiyelerine-velev hayâlen olsun- 
ġurbet ėlden bûse-i hârr-ı şükrân göndermeği ârzû etmişdim; ve işte... rûhımın en 
samîmî tahassüsât-ı tezkâr ile çırpındığı şu ânda kaleme sarılıyorum..

Es-selâmün aleyk, ooh... Ey büyük vatan! Ey bu milk ü milletin teâlî-i şânı 
uğrunda fedâ-yı cân etmiş milyonlarca ecdâdı koynunda saklayan hâk-i pâk-i 
mu’azzez!

Aleyke şân ü celâl.. Ey sevgili, güzel “Manastıré. Es-selâmü aleyküm, ooh.. Ey 
bülend nâsiyeler, Nâzımlardan, Şemsîlerden, Sâdıklardan ön alan müntakimîn-i 
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Hakk, şânlı çehreler.. askerler, başı-bozuklar; edîbler, âlimler; ey bütün nâmûs-kâr 
olan sevgili kardaşlarım! Ta’zîm ü hürmet size; tahsîn ü tebcîl size...

Otuz iki senedir en denî, en mülevves ellerle, en hecîl idrâksizlikler içinde 
cehl ü ümmî ile meyyitâne geçen eyyâm-ı siyâh edbârı, bir daha aslā.. aslā avdet 
ėdememek şartıyla ‘ademin en karanlık ve derin çukurlarına atup mahv ėtdiniz; 
hezârân takdîr size, minnet ü şükrân size..

Ooh, artık heykel-i dehhâş-ı İstibdâd yıkılmışdır; artık ağızlarımızdaki âteşîn 
kilidler; kollarımızda, ayaklarımızdaki âhenîn zencîrler; otuz iki senedir hayvânlar 
gibi dûş-ı sabr ü tahammülümüzde taşıdığımız kahhâr boyunduruklar parçalanmış 
erimişdir..

Artık, tâ.. Kerbelâ sahrâlarından İşkodra dağlarına, Edirne ve Erzurum’un 
meştâ-yı satvetinden Yemen’in ve Trablus’un ıssız ve kurak çöllerine kadar bütün 
semâ-yı ikbâlimize parlak, pür nûr u ihtişâm beyâz kanadlarını açan mâder-i azîz 
hürriyyetin şeref ü kudûmıyleberâber, eğilen başlarımız yükselmiş, sersemler gibi 
bulanan nazarlarımız açılmış, zillet e meskenet içinde siyâhlanan nâsiyelerimiz 
bütün bir dem-i şebâb u teceddüdün revnak haşmetiyle parlamış, parlamışdır..

Artık “Marmara”lar kan içemeyecek; mahbesler, menfâlar efkâr-ı 
münevverenin i’dâmına degil, şakī ve hâinlerle sarıkların te’dîb ü kahr u 
terbiyyesine hasrolunacaklardır..

Artık Taşkışla’lar, zabtiyye kapıları, Bekir Ağa Bölükleri birer karakuş çardağı, 
En gizisyon karargâhı değil; hırâset-i vatana, muhafaza-yı nizâm ü kānûna, 
insaniyyetin ırz u cân ve mâl ü istirâhat bekçiliğine tahsîs ėdileceklerdir..

Artık mekteblerimiz fesâd-ı ahlâk mecmû’ı degil; hakīkī birer dârü’l-terbiyye, 
dârü’l-irfân olacak, devâir-i hükûmetimiz hırsız yatağı, câsûs ocağı değil, menâbi’i 
nizâm ü adâlet bilinecekdir...

Artık her şey; ve artık, artık...

Artık, evet, bütün bunlardan başka... ooh, ey benim pek azîz, pek sevgili ve 
muhretem vatanım! Artık biz de, ben de senin türâb-ı pâkine yüz sürmek, felâket-
dîde ebeveynimi; mütehassir kardaşlarımı, hâsılı.. bütün ihvân ü yârânımı doya 
doya kucaklamak, doya doya öpmek, onların huzûr-ı şefkatlerinde hâr u tatlı 
gözyaşlarımla doya doya ağlamak bahtiyârlığına nâil olacağım demek...

Sekiz uzun senedir çilelerini, acılarını, derdlerini, kederlerini, hasret ve hicrân 
ü elemlerini tatlı tatlı yaşadığım; bir kuru lokma için en tākat-fersâ metâibiyle 
döğüşdüğüm; kuvvet-i maîşet arkasında Paris’den Marsilya’lara, Liyon’dan 
Cenevre’lere kadar ayakla yürüdüğüm; diri teslîm olmamak uğrunda fekat 
tecrübesizlikden nâşî günlerce aç, yatacak yerim olmadığından gėcelerce uykusuz, 
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senelerce bî-huzûr kaldığım şu hayât-ı sitîze-kâr-ı ġurbete vedâ’ ėdebileceğim 
demek... Öyle ise el-vedâ... ey ġurbetin eyyâm-ı girîzân-ı azâbı! Ey zulmetler, 
yaralar, elemler, ıztırâblar, ey acılar!

Ve bizim gibi mücâhidîn-i ahrâra, dâimâ âğûş-ı sıyânet açan... ey hürr Fransızlar, 
hürr ve âlî-cenâb İsviçre’ler İngiltere’ler.. Ey oraların muhteşem ve medenî 
güzel şehirleri, karlı dağları, pür-debdebe medeniyyeti, çalışkan, hürriyyet-
perver ve mes’ûd ahâlîsi! Ey vâdî-i mübârek Nil! Asırlar, envâ’ı müteġallibler 
görüp geçirmiş köhne ehrâmlar; ey müşemmes Mısır ve onun sevk-i cehâlet ve 
fesâd-ı ahlâk ile hâlâ İngiltere hizmetciliğine mahkûm zavallı ve esîr ehâlîsi! Ey 
hurmalıklarda develerini otlatan ceylân bakışlı duhterân-ı bedeviyyet; ey güneş 
evlâdları! Sizlere de el-vedâ’... Ve samîm-i cândan teşekkürler olsun.. Var ve dâim 
olınız; bize vatan-ı sânî oldınız... bizi köylerinizde beslediniz....

İlâhî! Ne büyük fevz-i ulvîdir; ne bülend ġayret-i Hudâ-pesendânedir ki 
yüzlerce senelerden beri yerleşmiş, yerleşdikce vahşet ü dehşeti artmış, ve nihâyet 
büsbütün kudurarak şu otuz iki sene müddet zulmetler, hıyânetler, cinâyetler 
içinde gülzâr-ı vatanı; kanlar, kefenler, felâketler, sefâletler, tahkīrler, zilletler, 
harâbeler, mezâristânlarla doldurmuş; mâder-i azîz hürriyyeti zencîrlere vurmuş; 
cism-i nâzik-terîn vatanı azâblar, yaralar içinde bırakmış deyu akūr İstibdâdı bir 
hamle ile parça parça ėderek yerlere geçirdi... Büyük küçük hiçbir milletin târîh-i 
inkılâbında görülmeyen bu semâ-pâye muvaffakıyyet-i şân-âver içün zümre-i 
ahrârımız ile’l-ebed tebcîl, ile’l-ebed tahsîn ėdilseler gerek... Osmânlılık ve 
Osmâniyân da bunların azîz vücûdlarıyle, azîz ve lâ-yemût nâm ü şân-ı celâliyle 
ile’l-ebed iftihâr eyler:

Yaşasın Ahrâr, yaşasın ordu!

O ordu ki dağlar kadar görünen ve kanımızı, iliğimizi içdikce dağlara kadar 
büyüyen binâ-yı siyâh İstibdâdı samîmî ve fedâkâr bir hamle-i ittihâdile bir 
darbede yıkarak fezâ-yı tahkīr-i ‘ademe fırlatıverdi..

Yaşasın o Ahrâr ki daha... kaç sene evvelleri Paris’lerde, Cenevre’lerde, Londra 
ve Mısır’larda:

“İnkılâb eyler zamân bir muktedir hey’et gelir
Müstebidler mahv olur, her ferde hürriyyet gelir
Millete servet, vücûd-ı devlete kuvvet gelir
Şimdi vîrân gördüğün me’vâlar âbâdân olur!”

   *

Cilve-gâh-ı emn ü âsâyiş olur cümle bilâd
Vâdi-i eymen olur bu mahşer-i âbâd-fesâd
Gösterir ahkâmını feyz-i ulüvv-i ittihâd..
Bir şehen-şâh-ı cihânla bir çûbân seyyân olur!”
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terânelerini nevâ-yı emel ėdinerek senelerce sefâlet, senelerce mahrûmiyyet ve 
ıztırâblar içinde aslā fütûr getirmediler, ezâdan azâba, azâbdan felâkete geçdikce 
ümîdlendiler, yaralandıkca ġayretlerini artdırdılar, şiddetlendirdiler...

Ba’zen Trablus’larda, Fizân’larda, Paris’ler, Londra ve Kahire’lerde verem 
şehîdleri bırakdıkca:

 “Biri ölürse bir digeri rû-nümâ-yı feyz olur
 İhyâ-yı lâ-yemûtdur Ahrâr zümresi!..”

kānûnınca çoğaldılar, çoğaldılar..
Ne Midhat Paşa’ların “Tâif” maktelinde başsız yatışı, Hayru’l-lah Efendi’lerin 

nâ-bûdît cismi, Kemâl’lerin Rados’da tesemmümü, Cân-fedâ Suâvî’lerin 
süngülenmesi, Şefkatî’lerin sefâlet yüzünden Paris’de intifâ-yı hazîni, muallim-i 
muhterem Murâd Beğ’lerin iğfâl ü saydı, Dâmâd Mahmûd Paşa’ların, Halîl 
Ġānem’lerin, üç sene evvel Brüksel’de ve Paris’de hicret-i ebedîleri; ne Avlonyalı 
İsmâîl Kemâl’lerin vaktiyle mahbûb-ı millet iken hârice çıkar çıkmaz bayağılıkları, 
İtalya ve Yunanistan’a satılmaları, hıyânetleri, ve ne de henüz “İkdâm” gibi eski bir 
ġazettamızda yazılarıyle göz boyamaya, âlemi iğfâl ėderek göze girmeğe çalışan 
Ali Kemâl’lerin; bundan dokuz sene evvel Paris’de müesses Teâvün Cem’iyyet-i 
vatan-perverânesinin esrâr u icrâât plânlarını, dört sene evveline kadar ser-hafiyye 
yaşayan Ferīk Ahmed Celâle’d-dîn Paşa ve Necîb Melhâme hâinlerine, Brüksel 
Sefâretinde kâtib sıffatıyle kırk lira maâşa mükābil satarak Cem’iyyete ihânetleri.. 
hiçbiri, kimseye ye’s vermedi, veremedi!..

Zencîrler onları zabt u takyîd ėdemedi; mahbeslerin rutûbet ve zulmeti onların 
kalb-i polad ve münevverini paslatamadı. Ġurbetin hep içtiğimiz rahīk-i azâb 
u ıztırâbı, cû’ vü sefâleti, kahr u meşakkı, hâsılı tarīk-ı emelimize çıkan bütün 
mâni’alar... ne mahûf uçurumlar, dikenlikler, çalılıklar, tırmandığımız sert ve 
yalçın kayalıklar, ne de korkunç hâiller, tehdîdler, hiçbir şey... hiçbiri, bu âteşli ve 
cevvâl emelimize, hedefimize kavuşmakdan bizi men’ ėdemedi..

Bir daha:
Senâlar size... ey ensâr-ı hürriyyet, ey büyük ordu! Ve selâmlar sana... ey azîz 

vatan, ey güzel toprak! Sonra: hürmetler, iştiyāklar size... ooh, ey keder-dîde 
Vâlideciğim, Babacığım, Sevgili Kardaşlarım!.. (ss.166-175)

Kahire: 15 Temmuz 1324
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