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Ön Söz 
 

İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvâl’den bugüne kadar birçok gazete, dergi 

çıkarılmış, belli bir süre basın hayatında yer aldıktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı 

kapanıp gitmiştir. Bu çıkan gazete ve dergiler içerik olarak siyasî, edebî, aktüel, 

magazin gibi konular işlemiştir. İlk özel gazeteden itibaren her geçen gün sayıları 

artarak devam eden gazete ve dergiler kapandıktan veya yayın hayatına son verdikten 

sonra tozlu raflar arasındaki yerlerini almış ve kendileriyle ilgilenecek insanları 

beklemeye başlamıştır. Özellikle harf inkılâbından sonra eski yazılı metinler  

unutulmuş, kütüphanelerin bir köşesine atılarak talihleriyle baş başa bırakılmıştır. 

İşte biz de buradan yola çıkarak basın tarihimizde, özellikle de mizahî açıdan önemli 

bir yere sahip olan Ay Dede gazetesini incelemeye karar verdik. Ay Dede’yi 

çalışmaya başlamadan önce uzun süreli bir araştırma yaparak gazete hakkında bir 

çalışma yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştık. Ve herhangi bir çalışma 

yapılmadığını – Tez konusu yapmaya karar verdiğimiz tarihe kadar – gördük. 

 Gazeteyi İSAM’dan temin ettik. Koleksiyondaki eksik sayıları İstanbul’daki 

kütüphanelerden sağladık ve koleksiyonumuz tamamlandı. 

 Ay Dede, 2 Kânunusani 1338/1922 ve 9 Teşrinisani 1339/9 Kasım 1923 

tarihleri arasında 90 sayı ve ikinci döneminde 8 Mayıs 1948’den 1 Ekim 1949’a 

kadar 125 sayı çıkmıştır. 

  İlk önce gazetenin tamamını çalışmayı düşünsek de gerek hacimce fazla 

olması gerekse de zaman bakımından kısıtlı imkânlara sahip olmamız bizi bu 

fikirden vazgeçirdi. Tam ve sağlıklı bir çalışma yapabilmek amacıyla sadece ilk 45 

sayıyı çalışmaya karar verdik. 

 Şunu baştan belirtmemiz gerekir ki bu çalışmanın neticesinde Ay Dede 

gazetesi hakkında kesin ve net hükümler vermek mümkün değildir. Gazete hakkında 

tam bir hüküm verebilmek için bütün sayılarının incelenmesi gerektiğini 

düşünüyoruz.  

 Ay Dede gazetesinin ilk sayısından itibaren yayınlanan künyesinde gazetenin 

“Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur, mizah gazetesi” açıklaması vardır. Ama 

bu gazetenin sadece mizahla ilgilendiği anlamında algılanmamalıdır. Gazetede 

mizahın yanı sıra günlük olaylara, spora, modaya, siyasete, belediye işlerine vb. 
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konularına da değinilmiştir. Tabii ki bütün bu konularda da yazılan yazılarda inceden 

bir mizah ve nüktedanlık söz konusudur. 

 Tezimiz, “İçindekiler”, “Ön Söz”, “Kısaltmalar”, “Giriş” ile üç ana bölüm; 

“Sonuç”, “Kaynakça” ve “Dizin” ile “Kaynakça, Dizin” oluşmaktadır.  

 “Ön Söz” de tezimizi nasıl vücuda getirdiğimiz hakkında bilgiler verdik. 

Burada verilen bilgilerin amacı çalışmanın nasıl yapıldığını göstermek içindir. 

 “Kısaltmalar” bölümüne çalışmada kullandığımız, sıkça geçen bazı 

kelimelerin nasıl kısalttığımızı gösteren bir cetvel koyduk.  

 “Giriş” kısmında devrin basın ve yayın hakkında genel bilgiler verdikten 

sonra o dönemde yayınlanan gazete ve dergileri, Millî Mücadele’ye karşı 

benimsedikleri tavırlara göre gruplandırdık.   

 Üç ana bölümden ilki olan “İnceleme”de Ay Dede’nin yayın hayatına 

başlaması şekil özellikleri, muhtevası, fikrî ve edebî faaliyeti ile yazar çizer kadrosu 

hakkında malûmat sunduk.  

 “Tahlilî Fihrist” bölümünde gazetedeki yazılarla karikatürleri, reklamları ve 

ilanları tasnif ettik. Yazıları; konularına göre, türlerine göre, yazar adına göre ve 

gazetenin yayınlanışa bağlı olarak kronolojik sıraya göre verdik. Karikatürleri, çizer 

adlarını belirttikten sonra metinleriyle birlikte yine kronolojik olarak verdik. 

Reklamları sınıflandırırken reklam veren kurumlara göre ayırt ettik. İlanları ise 

konularına göre gruplandırdık.     

 “Metinler” kısmını tasnif ederken edebiyat ve dille ilgili yazıları bu bölüme 

koyduk.  Ay Dede  eski harfli bir eser olduğu için yazıları günümüz Türkçesine 

aktarırken edebî ölçüler çerçevesinde hareket etmeye çalıştık. Kelimeleri yeni 

harflere aktarırken imla kılavuzunu esas aldık. Ancak imla kılavuzunda yer almayan 

-özellikle Arapça ve Farsça- sözcükleri orijinal biçimleriyle verdik. Bazı yabancı yer 

ve şahıs isimleri metinlerde genel olarak okunduğu gibi yazılmış olduğundan 

bunlarda metne bağlı kalmaya çalıştık. Ayrıca bulabildiklerimizin orijinal 

yazılışlarını da gösterdik. 

 “Sonuç” bölümünde araştırmamız hakkında genel hatlarıyla bir 

değerlendirmede bulunduk. 

 “Kaynakça” da müellif isimlerini, soyadları önce yazmak suretiyle alfabetik 

sıraya göre sıraladık.   
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 “Dizin” kısmında tezde geçen eser, yazar, gazete, dergi, mecmua ve önemli 

yer adlarını alfabetik sıraya göre verdik. 

 Yaptığımız bu çalışmanın Türk kültürü ve edebiyatı sahasında çalışacak olan 

araştırmacılara faydası olacağını temenni ederiz. Hata ve yanlış yapmamak için 

azami gayret gösterdik. Mutlaka hatalarımız olacaktır. Bunun için şimdiden affınıza 

sığınırız. 

 Bu çalışmanın vücuda gelmesinde katkısı olan eşim Nuray’a, arkadaşlarıma 

ve özellikle tezin hazırlanması esnasında her aşamada benden hiçbir yardımını 

esirgemeyen değerli hocam ve danışmanım Doç. Dr. Âlim GÜR Beyefendiye 

teşekkürü borç bilirim. 
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ÖZET 
 
Tanzimat’la birlikte Batı Edebiyatı’nın etkisiyle Türk Edebiyatı’nda 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Batı Edebiyatı’ndan edebiyatımıza birçok yeni 

tür girmiştir.  Gazete ve dergi bu yeni türler arasında en çok ilgi 

görenlerdendir. Bu gazete ve dergiler, Osmanlı’nın son yüzyılının siyasi, sosyal 

ve ekonomik hayatının şekillenmesinde büyük katkılar sağlamıştır. 

Gazete ve dergiler içerik bakımından zenginleşmiştir. Edebiyat tarihinde önemli 

yere sahip olan gazetelerden biri de 1922-19233 yılları arasında yayımlanan Ay 

Dede gazetesidir. 90 sayı olarak yayımlanan Ay Dede; Refik Halit Karay’ın 

başmuharrirliğinde çıkmış, devrin önemli yazar, şair ve çizerlerini de aynı çatı 

altında toplamıştır. Gazete, devrin siyasî, edebî ve sosyal olaylarını ince bir 

mizah anlayışıyla yansıtmıştır. Bu araştırma, Ay Dede’nin yapısı, içeriği, yazar 

kadrosu edebî ve mizahî anlayışıyla beraber devrin basın ve yayın hayatıyla 

ilgili bilgiler vermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ay Dede, mizah, gazete, Millî Mücadele Dönemi, Refik 
Halit Karay 
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Abstract 

 In the age of Tanzimat, under the influence of Western literature, some 

significant developments emerged in Turkish literature. Lots of new genres 

were transmitted frrom Western literature into Turkish literature. Periodicals 

and journals are the most appreciated ones among these new genres. These 

periodicals and journals had great contributions in the political, social and 

financial establishment of Ottoman life in its last century. The contents of 

journals and periodicals were enriched. Ay Dede was one of the periodicals that 

has an importnat place in the history of literature. It was published from the 

year 1922 to 1923 in 90 volumes. The chief editor of Ay Dede was Refik Halit 

Karay and it brought the famous writers and poets of the age together under 

the same roof. It also reflected the literary, political and social events of the age 

in a manner of dry humour. This study gives information about the structure, 

content, writer staff and the concept of humour and literature of Ay Dede and 

also it sheds light on the press and media of  its age.  

Key Words: Ay Dede, humour, newspapers, Period of National Conflict, Refik 

Halit Karay  
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GİRİŞ 

Devrin Basın ve Yayın Hayatı 
 

Osmanlı’nın gazete ve dergiyle tanışması birçok yenilik gibi Tanzimat devrinde 
olmuştur. 19. asrın ikinci yarısında başlayan basın-yayın hayatı değişerek, gelişerek ve 
iyileşerek varlığını sürdürmüştür. İlk Türk gazetesi olan ve sadece resmi olayların anlatıldığı 
Takvim-i Vakayi’den sonra Şinasi ve Agâh Efendi’nin çıkarttıkları Tercüman-ı Ahvâl ilk özel 
Türk gazetesi olmuştur. Bundan sonra değişik konu ve şekillerde birçok gazete, dergi ve 
mecmua yayınlanmaya başlamıştır.  

Gazeteleri, sadece haber vermek ve insanları bilgilendirmek amacı doğrultusunda 
değerlendirmek yanlıştır. Gazeteler bunun yanında devrin olaylarına da şahittir. Ayrıca 
değişik konulardaki fikirlerde yine gazeteler aracılığıyla halka ulaşmış, halk birçok şeyi 
gazeteden duymuş veya öğrenmiştir. Hele hele radyo ve televizyonun da olmadığı 
düşünülürse basın halkın gözü ve kulağı olmuştur. Meselâ Tanzimat’la başlayan Modern Türk 
Edebiyatı’nın ikinci devresini oluşturan Edebiyat-ı Cedide topluluğu Servet-i Fünun 
dergisiyle varlığını sürdürmüş ve yine bu dergide çıkan yazılar yüzünden topluluk dağılmıştır. 
Topluluğun ismi yaygın olarak Edebiyat-ı Cedide değil de Servet-i Fünun olarak anılmıştır.  

Yukarıda da söylediğimiz gibi gazeteler birçok konuda halkı aydınlattığı gibi yine 
değişik, hatta birbirine tamamen zıt fikirlerde gazetelerde yer almıştır. Bazen aynı gazetede zıt 
fikirler aynı sütunlarda okuyucuya sunulurken bazen de farklı gazeteler birbirleriyle fikir 
yönünden çatışmalara girmiş bu çatışmalar çok uzun soluklu olarak devam etmiştir.  

Ay Dede gazetesinin yayınlandığı dönem Türk tarihinde Millî Mücadele veya 
Mütareke dönemi diye adlandırılmıştır. Mustafa Kemal’in önderliğine başlayan kurtuluş 
hareketi tüm hızıyla sürerken Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Ankara Hükümeti bir yandan 
düşmanla mücadelesini sürdürürken bir yandan da hem İstanbul Hükümetinin yanlış 
kararlarına karşı mücadele ediyor hem de millî mücadelenin karşısında olan basınla 
mücadelesini sürdürüyordu.  

Bu dönemin basın ve yayın hayatı ile ilgili yapılan çalışmalar da genel olarak gazeteler 
millî mücadeleyi destekleyen ve millî mücadele taraftarı olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 
Bizim çalışmamız da bu dönemi kapsadığı için, biz de devrin basınını incelerken daha çok 
gazetelerin Millî Mücadeleye bakış açılarına göre değerlendirmesini yapacağız.   

 

A. Millî Mücadele’ye Destek Veren Gazeteler  
 
Bu dönemde gerek Osmanlı Hükümetinin gerekse işgal kuvvetlerinin basına 

uyguladığı sansürler gazetelerin çıkışını engelliyor, bazı makalelerde sansür tarafından 
çıkarılan yerlerden dolayı gazetelerin bazen çok yeri boş çıkıyordu. (İnuğur, 1993:337) 

1921 ve 1922 yıllarından itibaren özellikle İstanbul basını Anadolu hareketine destek 
vermiştir.  

 Celal Nuri’nin yönetiminde çıkan İleri gazetesi iki defa kapatılmasına rağmen millî 
mücadeleyi hep desteklemiştir. Millî Mücadeleye dair ilk haberler bu gazetede yayınlanmıştır. 
Anadolu Hükümetinden destek görmüştür. (Güz,1991:14) 

Atatürk tarafından yazılan ve bu gazeteye gönderilen yazılar başka isimler altında 
yayınlanmıştır. Celal Nuri, bu tür yayınlardan dolayı 1920’de Malta’ya sürülmüştür.(İnuğur, 
1993:338) 
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İlk defa olarak Şinasi tarafından çıkarılan, bu devirde de Ebuzziya Tevfik’in oğulları 
Velit ve Talha tarafından Tasvir-i Efkâr gazetesi de Millî Mücadelenin yanında yer alan 
gazetelerdendir. (Güz,1991:14) 

Mustafa Kemal’in Millî Mücadeledeki ilk resmi ve biyografisi bu gazetede 
yayınlanmıştır. Ayrıca gazete cepheye muhabir göndererek savaş haberlerini günü gününe 
okuyucusuna vermeye çalışmıştır. (İnuğur, 1993: 345) 

Mehmet Sait Efendi’nin başyazarlığında çıkan Vakit gazetesi Millî Mücadeleyi tüm 
gücüyle desteklemiştir. Devrin en çok tiraj yapan ve Türkiye ile ilgili en çok dış habere yer 
veren gazetedir. (Güz,1991:15) 

Falih Rıfkı’nın da içinde bulunduğu yazı heyetiyle Akşam  Millî Mücadeleye destek 
vermiştir. Ayrıca gazete millî mücadelenin karşısında yer alan basınla da mücadele etmiştir. 
(Güz,1991:15)  

Falih Rıfkı’nın burada “Günün Fıkraları” başlığı altındaki yazdığı yazılarda Millî 
Mücadele’ye destek vermiş ve aynı zamanda da bu mücadelenin karşısındaki insanlarla kalem 
mücadelesi yapmıştır. (İnuğur, 1993: 339) 

Ahmet Cevdet’in kurduğu ve bu dönemde Yakup Kadri’nin yönetiminde çıkan İkdam, 
Hüseyin Cahit’in çıkardığı Tanin, 1878’de ilk defa Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılan 
bu dönemde de yayınını sürdüren Tercüman-ı Hakikat Millî Mücadele’ye destek veren 
gazetelerdendir. (Güz,1991:16) 

Mustafa Kemal’in önderliğinde Sivas’ta yayın hayatına başlayan İrade-i Millîye 
gazetesi Millî Mücadele’nin yayın organı sayılır. Gazetedeki birçok yazı Mustafa Kemal 
tarafından dikte ettirilmiştir. Gazete sonradan Halis Turgut tarafından çıkarılmaya başlanmış 
ve 1922’de kapanmıştır. (Güz, 1991:34-35) 

Mustafa Kemal gazeteden İstanbul aydınlarını da haberdar etmek ve ulusal 
mücadeleye herkesin katkısını sağlamak için Sivas Baytar Dairesi’nin kaşesini kullanarak 
gazeteyi İstanbul’a ulaştırmıştır. (Özkaya, 1989:59) 

 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal’in emriyle kurulan Hakimiyet-i 
Millîye gazetedeki bütün yazılar Mustafa Kemal’in bilgisi ve denetimi altında çıkmıştır. 
Gazetenin hemen her şeyinden Mustafa Kemal sorumlu olmuştur. Gazete Millî mücadeleden 
sonra da yayın hayatını sürdürmüştür. (Güz, 1991: 36-38) 

Bu gazete Kuva-yı Millîyenin ne olduğu konusunda halkı aydınlatmış, örgütün amaç 
ve yaptıkları konusunda halk aydınlatılmıştır. (Özkaya, 1989:62) 

Afyon’da çıkan ve daha sonra Konya’da yayınlanan Öğüt gazetesi, (Güz, 1991:24-27) 
 yine Konya’da çıkan Babalık gazetesi, (Güz, 1991:27), Kastamonu’da çıkan 

Açıksöz(Güz, 1991:28) gazetesi de Millî Mücadeleyi destekleyen belli başlı gazetelerdir.  
Bunların dışında Erzurum’da “Albayrak”, Adana’da “Adana” ve “Yeni Adana”, 

Diyarbakır’da “Küçük Mecmua”, Balıkesir’de “Doğru Söz”, Edirne’de “Ahali”, Trabzon’da 
“İstikbal”, Amasya’da “Emel”, İzmir’de “Hukuk-u Beşer” gibi gazeteler İstanbul dışında 
yayınlana ve Anadolu hareketini destekleyen gazetelerdir. (Güz, 1991:31) 

 

 

 B. Millî Mücadele’nin Karşısında, Aleyhinde Olan Gazeteler 
 
Bu yayın organlarının başında Peyam-ı Sabah, Alemdar, İstanbul ve Ay Dede gelir. Bu 

yayın organlarını çıkaranlar millî mücadelenin kazanılmasıyla ya yurt dışına kaçmışlardır  ya 
da yurttan çıkarılmışlardır. Ali Kemal ise linç edilmiştir.(Güz,1991:17) 
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Bu gazeteler işgal güçleri tarafından desteklenmiş, diğer gazetelere uygulanan sansür 
bu gazetelere uygulanmamıştır. (İnuğur, 1993: 341) 

Mihran Efendi’nin Sabah’ı ve Ali Kemal’in çıkardığı Peyam’ın birleşmesiyle 1920’de 
yayın hayatına başlayan Peyam-ı Sabah gazetesi Millî mücadeleye karşı olan İstanbul 
hükümetinin yanında yer almış ve İngiliz egemenliğini savunmuştur. Ali Kemal sert bir dille 
Anadolu hareketinin karşında yer almıştır. Ankara Hükümeti de Ali Kemal’e ağır hücumlarda 
bulunmuştur. Ali Kemal 11 Eylül 1922’de gazeteden uzaklaştırılmıştır. Gazete tekrar Sabah 
adında çıkmaya başlamıştır. Mihran Efendi de daha sonra Avrupa’ya kaçmıştır. Gazeteden 
ayrıldıktan sonra yakalanan Ali Kemal İzmit’te merkez komutanlık binasından çıkarken 6 
Kasım 1922’de taşlanarak öldürülür. (Güz,1991:17-20) 

 

1909’da Refii Cevat Ulanay tarafından çıkarılan Alemdar gazetenin yazar kadrosunda 
Refik Halit de vardır. Gazete Takvimli Gazete ve Tasrih isimlerinde de yayınlanır. Refii 
Cevdet gazetede İngiliz himayesini savunurken Refik Halit de Kurtuluş hareketini küçümser 
yazılar yazmıştır. Gazetede 1922’de kapanmış. Refii Cevdet de “Yüzellilikler” listesine dâhil 
edilerek yurt dışına çıkarılmıştır. (Güz, 1991:21-22)   

 

İngiliz Muhipler Cemiyeti üyelerinden Sait Molla’nın çıkardığı İstanbul gazetesi 
gazete Anadolu hareketine karşı çıkarak işgal kuvvetlerine bağlılık gösterme fikrini 
benimsetmeye çalışıyordu. Gazete ayrıca Millî Mücadeleye destek veren gizli kuruluş ve 
gazetelerle de mücadele etmiştir. (İnuğur, 1993: 341-42) 

Yine Refik Halit’in çıkardığı Ay Dede gazetesi Millî Mücadele aleyhine yayınlar 
yapmıştır. Refik Halit de “Yüzellilikler” listesine dâhil olarak yurt dışına çıkarılmış ve 1938 
affıyla yurda dönmüştür. (Güz, 1991:22-23)  

Refik Halit, Ay Dede’nin ilk sayısında Nakş-ı Ber-Âb köşesinde çıkan “Meslek Bahsi” 
isimli yazıda  gazetenin çıkış amacıyla ilgili şöyle der:  
“Deveye Sormuşlar: 

- Yokuşu mu seversin demişler, inişi mi? 
- Bu ikisinin ortası yok mu, yahut, düz başınıza mı yıkıldı? Demiş… Bu fıkra malûmdur. 

Fakat daha akıllı bir deveye aynı suali: 
- Yokuşu mu seversin, yoksa inişi mi? diye sordukları zaman daha hoş bir cevap vermiş: 
- Alla üçünün de belasını versin! 
- Canım, demişler, biz sana iki sual sorduk, sen üçüne cevap veriyorsun, üçüncüsü de 

nedir? 
- Düzü unuttunuz mu, demiş, günlerce çöl ortasında bitip tükenmeden düz gitmek de 

sanki hoş bir şey mi? 
Onun gibi bana da: 

- İttihatçılığı mı seversin, İtilafçılığı mı? deseler o akıllı deve gibi: 
- Allah üçünü de hakkından gelsin! 

Diyeceğim… Malûm a, üçüncüsü de millîcilik… Ankara ovalarında bitip tükenmeyen 
seferlerle yeknesak yaşamak da sanki hoş bir şey mi? İttihatçılık yokuş, İtilafçılık iniş ise 
millîcilik de çöl, düzlük, ovadır. İşte bu hikmete mebnidir ki ( Ay Dede) akıllı veya akıllanmış 
deve gibi bu üç yolda hevessiz, bu üç gidişten ve yürüyüşten de bezgin, zikzaklı bir yol, bir 
edebî ve mizahî, yani nezih ve eğlenceli bir yol takip edecek, ne onu, ne bunu, ne ötekini 
benimsemeyecek, her yolun kabahatini yüzüne vuracak, hülâsa hiçbir şahsın, hiçbir deveci ile 
hiçbir kervanın yükünü sırtında taşımayacak, gönlünü ferah ve neşeli tutacak… 
Binaenaleyh ona: 

- İttihatçılığı mı seversin, yoksa İtilafçılığı mı? 
Diyecek olurlarsa, yokuştan, inişten ve sonu gelmez çölden bahsedilmiş gibi vereceği cevap 
şu olacaktır: 
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- Üçünü de hakkında Allah gelsin! Üçünü de Allah ıslah etsin!  
(Ay Dede, Numara:1, 3 Cemâziye’l-evvel 1340 / 2 Kânunusani 1338 / 1922, s.1) 

Bu açıklamasına rağmen Refik Halit yazılarında kullandığı dil ve işlediği konulardan 
dolayı Millî Mücadelenin neticelenmesiyle kendi gibi diğer on iki gazeteciyle beraber 
sürgüne gönderilmiştir. (Ayhan, 2005:175) 

 
İstanbul’da yayın yapan ve Millî Mücadeleye destek vermeyen bu tür gazete ve 

dergiler yüzünde İstanbul’daki yayın organlarının tamamının Anadolu’ya girmesi 
yasaklanmıştır.  Bu daha sonra kanuna bağlanmış ve gazeteleri Anadolu’ya sokanlar suçlu 
sayılmıştır. (Güz, 1991-23) 

İstanbul’un dışında Anadolu’da çıkan bazı gazeteler de Millî mücadelenin karşısında 
yer almıştır. Adana’da Ali Hilmi tarafından çıkarılan “Ferda” Fransa ve Ermeniler lehinde 
yayınlar yapar. Trabzon’da “Selamet”i ve daha sonra kaçtığı Balıkesir’de “İrşad”ı çıkaran 
Ömer Fevzi Millî mücadele aleyhine sert yazılar yayınlamıştır. Ayrıca İzmir’ yayınlana 
“Köylü” ve “Islahat”, Kastamonu’da yayınlanan “Zafer”, Mudurnu’da “Kürsi-i Miiliyet”, 
Edirne’de “Teemmin” ve Bandırma’da “Adalet” gazeteleri İstanbul dışında çıkan Millî 
mücadele aleyhinde yayın organlarıdır. (Güz, 1991:32-33)  

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM: Ay Dede Gazetesi Hakkında 

1- İNCELEME 
 

1.1 Ay Dede’ nin Çıkışı  
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 Refik Halit’in Millî Mücadelenin bitmesiyle yurt dışına çıkmasına sebep olan Ay Dede 
gazetesi, Türk tarihinde bir var olma mücadelesinin devam ettiği yıllarda çıkmıştır. Gazete 2 
Kanunusani 1922’de çıkmaya başlamıştır. Refik Halit’in yurt dışına çıkmasıyla gazete 90. 
sayıda son bulmuştur. Gazetenin 90. sayısının çıktığı tarih Rebiyülevvel 1341 / 9 Teşrinisani 
1338 / [9 Kasım] 1922’dir. Gazetenin 77 sayısı boyunca sahibi ve müdürü olarak Refik 
Halit’in imzası görülür. 78. sayıdan itibaren müdür-ü mesûl kısmında Kâzım imzası vardır ve 
bu doksanıncı sayıya kadar devam eder. Gazete, ikinci defa olarak ve 8 Mayıs 1948’den 18 
Eylül 1949’a 123 sayı olarak çıktıktan sonra kapanır. Gazetenin her iki dönemi göz önüne ele 
alındığında öne çıkan belli başlı yazarlar şunlardır: Refik Halit, Orhan Seyfi Orhon, Halil 
Nihat Boztepe, Yusuf Ziya Ortaç, Abdulbaki Fevzi Uluboy, Fazıl Ahmet Aykaç, Rıza Tevfik, 
Reşat Nuri, Melih Cevdet Anday, Fikret Adil, Ercüment Ekrem Talû gibi isimlerdir. (TDEA, 
1977:239) 
 Refik Halit Ay Dede’nin çıkışını şöyle anlatır: “ Peyam-ı Sabah’ın verdiği para – ayda 
sekiz makale ve haftada dört Nakş-ı Ber-Âb için yüz yirmi lira- geçinmeme kâfi gelmiyordu. 
Halbuki yazılarım rağbet buluyordu; pek sıkışmış, pek daralmıştım. Bir çıkar yol bulmak 
lazımdı. Bir akşamüzeri, Kadıköy’ündeki bahşede düşünüp geziyordum, zihnimde bir şimşek 
çaktı: Niçin ben, tek başıma bir gazete çıkarmıyorum? Ne kadar yürümese, sürülmese gene 
bana yüz yirmi kâğıt bırakırdı. Bir sigara yaktım; ucunu yere attığım zaman karar vermiştim. 
Ay Dede isminde haftada iki kere çıkmak üzere bir mizah gazetesi neşredecektim… (Karay, 
1992:257-58). Kararını veren Refik Halit sansür dairesinin yeniden gazete çıkarılmasını men 
etmesine rağmen sansür müfettişi Enis Bey ve Fransız sefarethanesine mensup ve Mekteb-i 
Sultaniden tanıdığı Mösyö Feuillet yardımıyla imtiyazı almayı başarır. (Karay, 1992:258).  
Gazete çıkarma haberini alan Refik Halit çok sevinir. Haberi duyan Ali Kemal ve diğer 
tanıdıkları onu vazgeçirme isteseler de başaramazlar. Kârdan belli bir miktar vermek kaydıyla 
gazetenin tertip, baskı ve masraf kısımları Mihran Efendi’ye ait olacaktı. Ancak her hususta 
yetki Refik Halit’in olacaktı. (Karay, 1992:258-259).  Bundan sonraki gelişmeleri refik Halit 
şöyle anlatır.  “ … 1338 (1922) Kânunusanisinin [Ocak] ikinci günü Ay Dede çıktı. İlk ay, ilk 
masraflar tesviye edilmesine rağmen kâr olmuştu; binaenaleyh geçinme cihetinden nefes 
almıştım. Ay Dede nezih bir gazete idi, resimlerinde temizliğe riayet ederdim. Öyle olmasına 
rağmen Dahiliye Nazırı bulunan Ali Rıza Paşa o tatlı, terbiyeli, canım gazeteyi adeta edep ve 
haya bozucu addediyor, boyuna sansür memurlarını sıkıştırıyordu; onlar da çiziyorlardı, 
çiziyorlardı ama yabancı memurlar, ütüne “ipka” yı derhal bastırıyorlar, nazıra meydan 
okuyorlardı. Saraydan da kulağıma bir iki fısıltı gelmiyor değildi. Lakin ben ona da 
aldırmıyordum. Vahdettin Han’ın yazılarımı  lezzetle okuduğunu bilmem başka fasıllarda 
yazdım mı idi? Ay Dede çıkarken bana abone bedeli olarak iki yüz lira göndermişti; parayı 
bir tarafa atıp saklamıştım. İstanbul’u terk ederken vapur biletimi padişahın o yüzerlik iki 
banknotuyla tedarik ettim; bu, acayip bir tesadüftür.”  (Karay, 1992:258-259). Refik Halit 
sonraki kısımlarda gazetenin tutulmasına rağmen hâl ve gidişattan dolayı günlerinin sayılı 
olduğunu söyler. Aslında tarafsız olan gazetesini Ankara lehine çevirmesinin mümkün 
olduğunu ve bunun gazetenin ömrünü uzatacağını bilen Refik Halit, bunun çirkin duracağını 
düşünerek yoluna devam eder. Nihayet işler Refik Halit’in dediği gibi olur. O da daha 
önceden yaptığı gibi bavullarını toplayarak tekrar gurbete çıkar. (Karay, 1992:259-260).       
 Ay Dede siyasi ve sosyal içerikli bir mizah gazetesidir. Mizahî edebiyat açısında yeri 
mühimdir. Ay Dede’ye kadar mizah tarihine bakacak olursak ilk çıkan mizah dergisi Terakki 
gazetesinin ilavesi olarak 1870’te çıkar. İlk müstakil mizah gazetesi ise Teodor Kasap’ın 
çıkardığı Diyojen(1870)’dir. 1872’de yine Teodor Kasap tarafından Çıngıraklı Tatar gazetesi 
çıkartılır. Üçüncü mizah gazetesi sayılan Hayâl de yine Teodor Kasap tarafından 1872’de 
çıkartılır. Bundan sonra Şafak(1873), Geveze(1874), Meddah(1875), Çaylak(1875) belli başlı 
mizah gazeteleridir.  
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 II. Abdülhamit döneminde önemli bir varlık gösteremeyen mizah gazeteciliği II. 
Meşrutiyetin ilanıyla tekrar canlanır. Bu dönemden sonra çıkan Dalkavuk, Karagöz, Çekirge, 
Davul, Eşref, Züğürt, Falaka, Cadaloz, Laklak, Kalem, Cem, Resimli Kitap önemli ve belli 
başlı mizah gazeteleridir. (Kutlu, 1986: 386-87) Burada adı geçen Cem ve Kalem dergileri 
özellikle batılı anlamda ilk karikatürleri yayınlamışlardır. Millî Mücadele döneminde Ayna, 
Güleryüz, Ay Dede de bu gazete ve dergilere katılır. Bunların içerisinde en meşhuru Ay 
Dede’dir. Ay Dede’nin kapanmasıyla savaştan sonra bu gazetenin yerini Akbaba alır. (Kutlu, 
1986: 387) 
 Ay Dede gazetesi yukarıda belirttiğimiz gibi Türk mizah edebiyatı açısından önemli 
bir yere sahiptir. Gazetede devrin önemli muharrirlerinin yanı sıra önemli karikatürcüleri de 
yer alır. Gerek yazı ve şiirlerde gerekse karikatürlerde devrin siyasî, edebî ve içtimaî olayları 
ele alınır. Bizim incelediğimiz 45 sayı gazete hakkında tam bir hüküm vermek için kâfi 
değildir. Tam bir hüküm ancak diğer sayıların da incelenmesi ve devrin sosyal ve siyasî 
şartlarının değerlendirilmesi neticesinde verilebilir. Ay Dede gazetesi incelenirken ve 
değerlendirilirken edebîlik sıfatı göz önünde bulundurulmalı, siyaset bir tarafa bırakılmalıdır. 
Refik Halit’in yurt dışına çıkarılması devrin şartlarından dolayıdır. Gazete değerlendirilirken 
bu bir tarafa bırakılırsa daha tarafsız bir çalışma yapılabilir.  
 
 

1.2   Kimlik Bilgileri 
 
 
Matbaa ve Mahalî Adresi: Babıâli Caddesinde “Sabah” matbaası, numara:7, Telefon: 414. 
Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur, mizah gazetesi. Gazeteye ait hususat için idare 
memuruna müracaat edilmelidir. Nüshası: 100 paradır. 
Abone bedeli: İstanbul ve vilayetler için seneliği 250, memalik-i ecnebiye için 350 kuruştur. 
Telgraf adresi: İstanbul – Sabah 
15. numaradan itibaren bu abone bedeli kısmına ayrıca seneliğinin 104 nüsha olduğu da ilave 
edilmiştir. 
18. numaradan itibaren “evrak-ı varide iade edilmez” uyarısı gazetenin künyesine eklenmiştir. 
 
Numara Tarih Sayfa Bas. 

Matb. 
Sahip ve 
Müdürü 

Fiyatı Gazetenin 
Çıktığı 
Günler 

 

1 3CE1340 
2KS1338/1922 

1-4 Sabah 
Mat. 

Refik 
Halit 

100 
para 

Pazartesi 
 

 

2 6CE1340 
5KS1338/1922 

1-4 SM RH 100 
para 

Perşembe  

3 10CE1340 
9KS1338/1922 

    Pazartesi  

4 13CE1340 
12KS1338/1922 

    Perşembe  

5 17CE1340 
16KS1338/1922 

    Pazartesi  

6 20CE1340 
19KS1338/1922 

    Perşembe  

7 24CE1340 
23KS1338/1922 

    Pazartesi  

8 27CE1340     Perşembe  
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26KS1338/1922 
9 1CA1340 

30KS1338/1922 
    Pazartesi  

10 4CA1340 
2Ş1338/1922 

    Perşembe  

11 8CA1340 
6Ş1338/1922 

    Pazartesi  

12 11CA1340 
9Ş1338/1922 

    Perşembe  

13 15CA1340 
13Ş1338/1922 

    Pazartesi  

14 18CA1340 
16Ş1338/1922 

    Perşembe  

15 22CA1340 
20Ş1338/1922 

    Pazartesi  

16 25CA1340 
23Ş1338/1922 

    Perşembe  

17 29CA1340 
27Ş1338/1922 

    Pazartesi  

18 3R1340 
2M1338/1922 

    Perşembe  

19 7R1340 
6M1338/1922 

    Pazartesi  

20 10R1340 
9M1338/1922 

    Perşembe  

21 14R1340 
13M1338/1922 

    Pazartesi  

22 17R1340 
16M1338/1922 

    Perşembe  

23 21R1340 
20M1338/1922 

    Pazartesi  

24 24R1340 
23M1338/1922 

    Perşembe  

25 28R1340 
27M1338/1922 

    Pazartesi  

26 1ŞB1340 
30M1338/1922 

    Perşembe  

27 5ŞB1340 
3N1338/1922 

    Pazartesi  

28 8ŞB1340 
6N1338/1922 

    Perşembe  

29 12ŞB1340 
10N1338/1922 

    Pazartesi  

30 15ŞB1340 
13N1338/1922 

    Perşembe  

31 19ŞB1340 
17N1338/1922 

    Pazartesi  

32 22ŞB1340 
20N1338/1922 

    Perşembe  
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33 26ŞB1340 
24N1338/1922 

    Pazartesi  

34 29ŞB1340 
27N1338/1922 

    Perşembe  

35 3RM1340 
1MY1338/1922 

    Pazartesi  

36 6RM1340 
4MY1338/1922 

    Perşembe  

37 10RM1340 
8MY1338/1922 

    Pazartesi  

38 13RM1340 
11MY1338/1922 

    Perşembe  

39 17RM1340 
15MY1338/1922 

    Pazartesi  

40 20RM1340 
18MY1338/1922 

    Perşembe  

41 24RM1340 
22MY1338/1922 

    Pazartesi  

42 27RM1340 
25MY1338/1922 

    Perşembe  

43 [?]ŞV1340 
29MY1338/1922 

    Pazartesi  

44 4ŞV1340 
1H1338/1922 

    Perşembe  

45 8ŞV1340 
5H1338/1922 

    Pazartesi  

 
 
 

1.3 Şekil Özellikleri 
 Ay Dede gazetesi, kimlik bilgilerinde de verildiği gibi Pazartesi ve Perşembe olmak 
üzere haftada iki defa yayınlanmıştır. İncelemiş olduğumuz 45 numara boyunca bu hep böyle 
devam etmiş olup hiç değişiklik olmamıştır. Gazete iki yaprak ve dört sayfadan ibarettir. 
Gazetenin künyesi ilk sayfanın başında verilmiştir. Gazetenin son sayfasının sol alt kısmında 
“Sahip ve müdürü: Refik Halit” imzası incelediğimiz numaralar boyunca kesintisiz devam 
etmiştir. 
 Gazetenin ilk sayısından itibaren bir-iki nüsha dışında ilk sayfada bazen de ikinci 
sayfanın bir kısmıyla beraber Refik Halit’in Nakş-ı Ber-Âb yazıları yer alır. Bunun yanında 
ilk sayfada mutlaka bir karikatür veya resim de bulunur. Refik Halit’in bu Nakş-ı Ber-Âb 
köşesi haricinde 45 sayı boyunca diğer yazarların ve şairlerin yerleri ve yazdıkları kısımların 
yerleri sabit olmamıştır. 
 Gazetenin künyesinin verildiği kısımda deniz manzarası arkasında bir İstanbul silueti 
vardır. Ve bu silueti yarım şekilde bir ay aydınlatmaktadır. 
Gazetede Nakş-ı Ber-Âb, Be-Tarz-ı Kudema, Kadınlara Dair, Küçük Hikâye, Manzum 
Hikâye, Kısa Hikâye, Gazetelere Dair, Anadolu’ya Dair, Oyunlara Dair, Mülakatlarımız, 
Matbuat Âlemi, Küçülen Ömürler gibi bölümler vardır. 
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1.4 Muhtevası 
 

1.4.1 Fikir Faaliyeti 
 
 Gazetede fikri faaliyetler daha çok Refik Halit’in Nakş-ı Ber-Âb umumi başlığı altında 
yazdığı yazılarda görülür. Refik Halit, bu yazılarda sosyal, siyasi, ekonomik, edebiyat, moda, 
spor, matbuat âlemi gibi konuları kaleme almış ve ince bir mizah anlayışıyla bu konulardaki 
fikirlerini dile getirmiştir. Bu yazılarda işlenen konular ince bir mizah anlayışına sahip olsa da 
aslında inceden inceye bir eleştiridir de. Refik Halit bu yazılarında bir fikrin savunuculuğunu 
yapmaktan ziyade umum adına konuşan bir gazeteci tavrı sergiler. Ayrıca yine başta Rıfkı 
olmak üzere Hakkı, Selahattin, Cem gibi musavverler/karikatüristler de tasvirleriyle devrin 
sosyal, siyasi, ekonomik, edebi, moda vs. hadiselerini ince bir mizah anlayışıyla dile 
getirmişlerdir 
 

1.4.2 Edebiyat Faaliyeti 
 

1.4.2.1 Şiir 
 
 Ay Dede, bir mizah gazetesi olduğu için şiirler de bundan nasibini almıştır. Şiir olarak 
en dikkate çarpan kısım “Be-Tarz-ı Kudema” başlığı altında yayınlananlardır. Bu kısımda 
başta Abdulbaki Fevzi olmak üzere Ali Haydar, Fazıl Ahmet gibi isimlerin imzaları vardır. 
Buradaki şiirler başlıktan anlaşılacağı gibi eski tarz şiirleridir ve aruzla yazılmıştır. Bu 
şiirlerde en fazla imzasını göreceğimiz kişi Abdulbaki Fevzi olacaktır.  Hece ile yazılan şiirler 
genel itibariyle aruzla yazılan şiirler gibi umum bir başlık altında toplanmamış ancak 
gazetenin 45 sayısı boyunca muhtelif yerlerde hep yayınlanmıştır. Burada da Yusuf Ziya, 
Orhan Seyfi, Rıza Tevfik, Fazıl Ahmet gibi şairlerin imzaları sıkça görülmektedir. Hece ilen 
yazılan şiirlerde de yine mizah ön planda tutulmuş, başta edebiyat ve matbuat hayatı olmak 
üzere sosyal olaylar bu şiirlerin muhtevalarını şekillendirmiştir. 
 

1.4.2.2 Hikâye 
 
 Gazetede yayınlanan hikâyeler manzum hikâye, Kısa Hikâye, Küçük Hikâye, Fantezi 
Hikâye, ramazan hikâyeleri ve bu başlıkların dışında sadece hikâye isminin ve metininin 
verildiği hikâyeler olmak üzere altı değişik şekilde verilmiştir. Ramazan hikâyelerinin birkaçı 
hariç diğer ramazan hikâyeleri imzasızdır. Manzum Hikâyelerde Yusuf Ziya imzası, Kısa 
Hikâyelerde Kumru, Kirpi, Ratıp, A. Kemalettin, Amber, Güzide Sabri, Fahrünnisa Fahrettin 
ve Kıvılcım imzaları görülür. Küçük Hikâyelerde Reşat Nuri, Selami İzzet, Ercüment Ekrem, 
Amber, Kumru imzaları göze çarpar. Fantezi Hikâyelerinde Reşat Nuri’nin imzası vardır. Bu 
başlıklar altına girmeyen hikâyelerde ise Osman Cemal, Güzide Sabri, Ay Dede, Kumru, 
Kirpi ve Amber imzaları görülür. Hikâyelerin içerikleri genelde sosyal hayatla ilgilidir. 
 

1.4.2.3 Fıkra 
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 Gazetede yer alan fıkraların ikisi Nasrettin Hoca’ya ait olup diğerleri ramazan 
fıkralarıdır. Ramazan fıkralarının çoğu da Bektaşi fıkralarından ibarettir. 
 

1.4.2.4 Tiyatro 
 
 İncelediğimiz 45 numara boyunca ikisi Kirpi, birer tane de Fiske ve Refik Halit 
imzalarıyla dört adet piyes yayınlanmıştır. Bunların dışında tiyatro ile ilgili birkaç tane 
değerlendirme ve duyuru şeklinde yazı vardır. 
 

1.4.2.5 Mektup 

 
 Gazetede Tahir Nadi, Fazıl Ahmet, Ay Dede, Ali Canip ve Rıza Tevfik imzalarıyla beş 
tane mektup yayınlanmıştır. Bu mektuplardan Refik Halit’in mektubu Ruşen Eşref’e, Rıza 
Tevfik’in mektubu Ay Dede gazetesine, Fazıl Ahmet’in mektupları Süleyman Nazif ve Cenap 
Şahabettin’e Ali Canip ve Tahir Nadi’nin mektupları ise gazeteye gönderilmiş olup Arapça ve 
Farsçanın gerekli olup olmadığıyla ilgili mektuplardır. 
 

1.4.2.6 Mülakat 
 
 Gazetede 45 sayı boyunca yer alan on beş mülakatın altısı imzasız, birinde Kamber, 
sekizinde ise Amber imzası vardır. Mülakatlar edebiyatçılarla, memurlarla, muallimlerle, 
gazetecilerle yapılmıştır. İçerik olarak yapılan kişinin mesleğiyle veya sosyal, siyasi veya 
edebi konulardan bahsedilmiştir. Bazen de yapılan kişilerle dalga geçmek için sorular 
sorulmuş ve cevaplandırılmıştır. Mülakatların gerçekten yapılmış olup olmadığı belli değildir. 
Sanki mülakatlar, mülakatı yapan kişi tarafından uydurulmuş gibi görünmektedir. 
 

1.5 Yazar ve Çizer Kadrosu 
 
 Gazetenin ilk sayısından itibaren gazetede Refik Halit, Osman Cemal, Yusuf Ziya, 
Orhan Seyfi, Reşat Nuri, Abdulbaki Fevzi, Fazıl Ahmet, Halil Nihat, Mahmut Sadık, Selami 
İzzet, Ercüment Ekrem, Rıza Tevfik, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Ali Haydar, Mehmet Sıdkı, 
Güzide Sabri, Fahrünnisa Fahrettin, A. Kemalettin, Osman Cemal, İdris Sabih, Vedat Örfi, 
Burhanettin Ali imzaları görülür. Ayrıca Ay Dede, Amber, Kamber, Fiske, Rıfkı, Şahin, 
Ferhat, Sille, Ratıp, Hamdullah müstear isimleri de görülür. 
 Karikatürlerde ise Rıfkı, Cem, Hakkı, Selahattin, Münif Fehim, İzzettin, Ramiz, Zeki 
Cemal, Hakkı, Muhittin, Haydar, Şevket, Kâzım, İsmail, Ratıp Tahir, Mazhar, Hüsamettin, 
Rasim, Fikret, Fahrünnisa imzaları görülür. (Aktaş, 2004: 48-49) 
 
 

II.  BÖLÜM: TAHLİLÎ FİHRİST 
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2 TAHLİLÎ FİHRİST 
 

2.1 Yazılar 

 

2.1.1 Numara Sırasına Göre Fihrist 
 
Sene:1, Nu. : 1, 3 Cemâziye’l-evvel 1340 / 2 Kânunusani 1338 / [2 Ocak] 1922 Pazartesi /    s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb/ Meslek Bahsi- Minare Tepesinden   1 
Orhan Seyfi  Nasrettin Hoca ile Mektup      1 
Halil Nihat  Be-Tarz-ı Kudema / Çıkıyor      2 
Kirpi   Kadınlara Dair/ Mantolar Neye Mal Oluyor    2 
Refik Halit  İstikbalime Dair       3-4               
Reşat Nuri  Küçük Hikâye / Feminist Bir Mahalle İmamı   4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. :2, 6 Cemâziye’l-evvel 1340 / 5 Kânunusani 1338 / [5 Ocak] 1922 Perşembe  /   s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb/ Eski Sene Hakkında - Punç Hikâyesi  1 
Fazıl Ahmet  İltifatname        1 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent     2 
Kirpi   Kadınlara Dair / Mantolar Neye Mal Oluyor                                 2 
Mahmut Sadık Musahabe-i Fenniye/ Bir Hatıra     3 
Fiske   Yeni Sene        3 
Yusuf Ziya  Manzum Hikaye / Kahraman      3 
Selami İzzet  Küçük Hikâye  / Kadın İktisadı     4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklamlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 3, 10  Cemâziye’l-evvel 1340 / 9 Kânunusani 1338 / [9 Ocak] 1922 Pazartesi / s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Fikirlerimiz – Caka     1 
Çimdik  Rıza Tevfik Bey’den Halil Nihat Bey’e    1 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Bu Dahi Olsa da Hoş Olmasa da  2 
Orhan Seyfi  Dul         2 
Kirpi   Kadınlara Dair / Hülya ile Hakikat     2 
Refik Halit  Lafla Yürüse İdi       3 
Yusuf Ziya  Manzum Hikâye / Kısmet      3 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
 
 
 
 
Sene:1, Nu. :4, 13 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12Ocak] 1922 / Perşembe / s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Semavi Fırkalar     1 
Yusuf Ziya  Asrilere Dair        1 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Görmüşüz     2 
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Kamber  Kadınlara Dair / Beklenen Fedai     2 
Refik Halit  İzzet-i Nefs Meselesi       3 
Çimdik  Şairlere Dair / Yahya Baba      3 
Fiske   Zamane Hali – Zamane Kadını     4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklamlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 5, 17Cemâziye’l-evvel 1340 / 16 Kânunusani 1338 / [16 Ocak] 1922 / Pazartesi / s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Hayatımız      1 
Fazıl Ahmet  Be-Tarz-ı Kudema / Tazarru      1 
Yusuf Ziya  Kadınlara Dair / Küçük Hanım     2 
Ercüment Ekrem Küçük Hikâye / Hizmetçi      2 
Refik Halit  Politika Haberleri – 1–      3 
Fiske   Romatizmaya Dair Konferans     4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklamlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 6, 20Cemâziye’l-evvel 1340 / 19 Kânunusani 1338 / [19 Ocak] 1922 / Perşembe / s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Gevşeme – Bir Kehanet    1 
Kamber  Şairlere Dair / Abdülhak Şinasi Bey’e    1 
Kirpi   Be-Tarz-ı Kudema / Nizâ’-i Sabıka Elçi Hoca Rıza Çelebi  - 
   Baş şeyh Nazif Efendi      2 
Fazıl Ahmet  Gazetelere Dair / Şikâyetname     2 
Refik Halit  Ölümüme Dair       3 
İmzasız  Küçük Hikâye / Terbiye-i Etfal     4 
Kamber  Anadolu’ya Dair / Ben Kimim?..     4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. :7, 24 Cemâziye’l-evvel 1340 / 23Kânunusani  1338 / [23Ocak] 1922 / Pazartesi / s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Ankara Nezlesi – Gayretkeşlik- Sırası Geldi 1 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten    2 
Kumru    Bir Ameliyat        2 
Refik Halit  Bir Guguklu Saatin Azizliği      3 
Fiske   Gönlümle Kesem       4 
Sille   Başa Geldi        4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene: 1, Nu. : 8, 27Cemâziye’l-evvel 1340 / 26 Kânunusani 1338 / [26 Ocak] 1922 / Perşembe / s 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Bir Facia-yı Aşk     1 
Orhan Seyfi  Kadın = Erkek       1 
Kıvılcım  Musahabe: 1 / Tagyib Edenler Hakkında    2 
Yusuf Ziya  Manzum Hikâye / Baht      2 
Amber   Küçük Hikâye / İşkembe Çorbası     3 
Fiske   Oyunlara Dair / (Fantezi) Yıl Başı     4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 9, 1 Cemâziye’l-ahir  1340 / 30 Kânunusani 1338 / [30 Ocak] 1922 / Pazartesi / s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Delik– Gülmek İçin – İmtihan Derdi  1 



 

 

13 

Vedat Örfi  Be-Tarz-ı Kudema / Ay Dede’ye     2 
Yusuf Ziya  Manzum Hikâye / Düğün Günü     2 
Kumru   Küçük Hikâye / Dargınlık      2 
Refik Halit  Kara Kış Musahabesi / Çini Soba Meselesi    3-4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 10,  4  Cemâziye’l-ahir  1340 / 2 Şubat  1338 / 2 Şubat 1922 / Perşembe /        s.  
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Tâli- İyilik      1 
Kıvılcım  Musahabe-yi Mizahiye: 2      2 
Kirpi   Yeni Sokak İsimleri       2 
Yusuf Ziya  Manzum Hikâye / Saklambaç     3 
Ali Canip  Arabî, Farisî Lazım mı, Değil mi?     3 
Amber   Sarhoşluk        4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 11, 8  Cemâziye’l-ahir  1340 / 6 Şubat  1338 / 6 Şubat 1922 / Pazartesi /           s  
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Dört göz – Görseydi    1 
Kirpi   Kadınlara Dair / Nasıl Evlenirler?     2 
Kumru   Çıkışa Dair        2 
Refik Halit  Politikacılar-2        3 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten    4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 12, 11  Cemâziye’l-ahir  1340 / 9 Şubat  1338 / [9 Şubat] 1922 / Perşembe /       s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Dilenciye Gıpta     1 
Kıvılcım  Musahabe-i Mizahiye-3 / Sû-istimalât Hakkında   2 
Yusuf Ziya  Manzum Hikâye / Av       3 
Refik Halit  Çarşı Pazara Dair / İstanbul’da Mevsimler Nasıl Değişir?  4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 13, 15  Cemâziye’l-ahir  1340 / 13 Şubat  1338 / [13 Şubat] 1922 / Pazartesi /      s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Halide On Başı     1 
Kirpi   Kadınlara Dair / Nasıl Evlenirler?     2 
Kemalettin  Fantezi / Sebat       3 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 14, 18  Cemâziye’l-ahir  1340 / 16 Şubat  1338 / [16 Şubat] 1922 / Perşembe /    s. 
 
Ay Dede  Güneşe Aleyhtarlık       1 
Rıza Tevfik  Feylesof’un Mektubu       1 
Kirpi   Oyunlara Dair / Mesfur’un Encamı     2-3 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten    3 
Yusuf Ziya  Bir Poker Partisi       3 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 15, 22  Cemâziye’l-ahir  1340 / 20 Şubat  1338 / [20 Şubat] 1922 / Pazartesi /        s. 
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Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Mektup      1-2 
Fazıl Ahmet  Onlar Gibi / Rıza Tevfik      3 
Kirpi   Mevsim Hikâyesi / Öksürük      3-4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 16, 25  Cemâziye’l-ahir  1340 / 23 Şubat  1338 / [23 Şubat] 1922 / Perşembe /  s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Bir Ziyaret Münasebetiyle    1 
Ali Haydar  Be-Tarz-ı Kudema / Olsun da Gör     1 
Fazıl Ahmet  Bayburtlu Zihni       2 
Kıvılcım  Musahabe-i Mizahiye-4 / Çöpçüler ve Avukatlar Hakkında 2 
Ferhat   Manzum Hikâye / Hırsız      2 
Kirpi   Acaba Kim?        3 
El-Fakir Derviş Yahya Dehâletnâme        3 
Celal Nuri  Temaşa Âlemi / Vecizeler       4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 17, 29  Cemâziye’l-ahir  1340 / 27 Şubat  1338 / [27 Şubat] 1922 / Pazartesi /    s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Amerikalı Seyyahla Muhaverelerim  1 
Fazıl Ahmet   Ninni         1 
F. A.   Kafiye Antikaları       1 
Refik Halit  Yeni Beyoğlu – Bir Gezinti      2 
Yahya Kemal  Ay Dede Sermuharrirliğine      4 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten    4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 18, 3  Recep  1340 / 2 Mart  1338 / [2 Mart] 1922 / Perşembe /                         s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Çardaş – Kuş Beyni     1 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten     2 
Onb.Edip Kızı Halide Kadınlara Dair / Halide On Başı’nın Destanı   2 
Kumru   Kısa Hikâye / Gül       2 
Refik Halit  Köpeklere Dair / Levha-i Mazi     3 
Fazıl Ahmet  Heyhat!        3 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 19, 7  Recep  1340 / 6 Mart  1338 / [6 Mart] 1922 / Pazartesi   /                           s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Gelip Geçenler – Püskül Düşmanları  1 
Refik Halit  Anadolu Heyetiyle Bir Mülakat     1-2 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Feryat      2 
Refik Halit  Benim Harp Zenginliğim-1      2-3 
Fiske   Memur Beylerden Memure Hanımefendilere Açık İstida  3 
Güzide Sabri   Kadınlara Dair / Şadan Bey      4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 20, 10  Recep  1340 / 9 Mart  1338 / [9 Mart] 1922 / Perşembe /                         s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Dimağın Derdi     1 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten    1 
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Refik Halit  Benim Harp Zenginliğim-2      2 
Fazıl Ahmet  Heyhat         2 
Fazıl Ahmet  İkrar (Yahya Kemal)       3 
Yakup Kadri  Onlar Gibi / Erenlerin Bağından     3 
Orhan Seyfi  Kadınlara Dair / İlk Çarşaf      3 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 21, 14  Recep  1340 / 13 Mart  1338 / [13 Mart] 1922 / Pazartesi  /                     s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Öğle Vapuru – Haşiyeler    1 
Reşat Nuri  Fantezi Hikâye / Firavun’un Terbiyesi    2 
Fazıl Ahmet   (Dırdır) dan İbaret       2 
Ali Haydar  Bir Muhtekirin Tahassürü      3 
Kirpi   Kadınlara Dair-Kısa Hikâye / Bir Tarz-ı Beyan   3 
Güzide Sabri  Teceddüt        4 
Mehmet Sıdkı  Ay Dede’ye        4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 22, 17  Recep  1340 / 16 Mart  1338 / [16 Mart] 1922 / Perşembe /                   s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Landro Bana Dedi ki    1 
Fazıl Ahmet  İstemem        1 
Kirpi   Kadınlara Dair / Kadın Manto ve Elbiseleri ile  
   Mücadele Cemiyeti       2 
Yusuf Ziya  Fiske’ye Cevap       2 
Abdulbaki Fevzi Taşı Koydum Yerine       3 
KAmber  Mülakatlarımız / El Cünûn-u Fünûn Akla Seb˘ûn   4 
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 23, 21  Recep  1340 / 20 Mart  1338 / [20 Mart] 1922 / Pazartesi  /                     s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Bir Nida-yı Nedamet    1                                                      
Fazıl Ahmet  Bak da Gör        1                                                               
Refik Halit  Bir Yenice Paketi Hakkında İlmi-Fenni Tetebbuât   2                                   
Kumru   Kısa Hikâye / Söylemeyi Unutmuş     2                                             
Amber   Mülakatlarımız / Yumurtlayan Horoz Hakkında   3                                      
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten    3                                          
Ferhat   Dostlar Ne Âlemde-1       3                                                                     
Güzide Sabri  Kadınlara Dair / Tevfik Efendi     4                                                      
İdris Sabih  Asri Beylerden Biri       4                                                                        
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
 
 
 
Sene:1, Nu. : 24, 24  Recep  1340 / 23 Mart  1338 / [23 Mart] 1922 / Perşembe   /                   s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Leyleklerin Altınları    1                                            
Fazıl Ahmet  Dünden Kalma       1                                                                 
Refik Halit  Kadınlara Dair / İki Ruzname     2                                                           
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Bahar-ı Tavil     3                                                   
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Yusuf Ziya  Manzum Hikâye / Gece Kuşu     4                                                         
Ali Haydar  Acem Mübalağası / Açık Mektup     4                                                   
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 25, 28  Recep  1340 / 27 Mart  1338 / [27 Mart] 1922 / Pazartesi     /                  s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Yangın Bahsi     1                                                   
Refik Halit  Moda Musahabesi / Bir Bela      2                                  
Osman Cemal  İstanbul Muhibblerine      2                                                                    
Amber   Mülakatlarımız / Kütüb-ü Atika ve Nefiseye Dair   3                              
Abdulbaki Fevzi Matbuat Âlemi / Iskat       3                                                                      
Fahrünnisa Fahrettin Kısa Hikâye / Tuzak       4                                                                
Ali Haydar  Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten    4                                     
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 26, 1 Şaban  1340 / 30 Mart  1338 / [30 Mart] 1922 / Perşembe   /                      s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Kaba Şakalar     1                                    
Fazıl Ahmet  İstiğfar         1                                                                        
Amber   Mülakatlarımız /Tedrisat Vesaireye Dair Bir Muallimle Hasbıhal  2                                                             
Refik Halit  Biraz da Erkeklere Bakalım-1     3                                                     
Abdulbaki Fevzi Matbuat Âlemi / Nazire      4                                                               
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 27, 5 Şaban  1340 / 3 Nisan  1338 / [3 Nisan] 1922 / Pazartesi   /                         s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Men�-i İsrafat Kanunu    1                                        
Fazıl Ahmet  Eski Hikmetlerden       1                                                                       
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Gazel      2                                                           
Refik Halit  O Benim Elime Geçseydi      2                                                       
A. Kemalettin  Kısa Hikâye / Yabancı Misafirler     2-3                                         
***   Peyam-ı Eyyam       3                                                                          
Amber   Kadınlara Dair / Evlenmek Meselesi     3-4                                      
A. R. Ali  Ah, Müvezziler       4                                                                           
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 28, 8 Şaban  1340 / 6 Nisan  1338 / [6 Nisan] 1922 / Perşembe /                            s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Bir Hatıra ve Bir Mütalaa    1                                           
Refik Halit  Biraz da Erkeklere Bakalım-2     2                                       
Abdulbaki Fevzi Tasvir-i Canan       2                                                                          
Yusuf Ziya  Manzum Hikâye / Deniz Banyosu     3                                             
Osman Cemal  Emraz-ı Asabiye ve Akliyeye Dair     3                                             
Kumru   Kısa Hikâye / Ahlâk Sahibi      4                                                        
Ali Haydar  Sakinameden        4                                                                               
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 29, 12 Şaban  1340 / 10 Nisan  1338 / [10 Nisan] 1922 / Pazartesi   /                    s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Çarşafların Azimeti Münasebetiyle  1                               
Abdulbaki Fevzi Divan-ı Fevzi’den / Gazel      2                                                             
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Kirpi   Kısa Hikâye / Olursa Böylesi Olsun     2                                              
Rıfkı   Her Şey Aksinedir       2-3                                                                       
Burhanettin Ali Asriler Serisi        3                                                                                  
Amber   Mülakatlarımız / Bir Ahbabın Oğlu İle    4                                         
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 30, 15 Şaban  1340 / 13 Nisan  1338 / [13 Nisan] 1922 / Perşembe    /                 s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Yine Tâli � Kuşu Konuyor    1                                             
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Dedim, Dediler     1                                     
Rıfkı   Spor Musahabesi / Spor İnkılabı     2                                                 
Fazıl Ahmet  Mehmet Emin Bey       2                                  
Refik Halit  Acı Bir Bahar Hatırası      3                                                                 
Yusuf Ziya  Manzum Hikâye / İlk Aşk      3                                                           
Kıvılcım  Kısa Hikâye / İki Yapışık Kardeşler     4                                          
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 31, 19 Şaban  1340 / 17 Nisan  1338 / [17 Nisan] 1922 / Pazartesi   /                   s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Tehlikesiz Üç Cephe    1                                                   
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Gazel      1                                          
Kirpi   (Ceneve)nin Tesiri       2                                                                
Amber   Matbuat Âlemi / Sahaif-i Mensiye     3                                              
Osman Cemal  Ah Ne Olurdu        3                                                                             
Ali Haydar  Cevapname-i Muhabbet      4                                                              
Tezkire-i Latifi Teracim-i Ahval–1/ Celal Nuri Bey     4                                          
Fazıl Ahmet  Ziya Gökalp        4                                                                               
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 32, 22 Şaban  1340 / 20 Nisan  1338 / [20 Nisan] 1922 / Perşembe    /                 s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Ali Kemal Bey’in Kalemi    1                                        
Refik Halit  Biraz da Erkeklere Bakalım-3     1                                                 
Abdulbaki Fevzi Gazetelere Dair / Olmasa      2                                                        
Fazıl Ahmet  Oyunlara Dair / Onlar Gibi-Halit Fahri Bey    3                                      
Amber   Mülakatlarımız/Şeban-ı Vatandan Biriyle Meşguliyetine Dair 4                                                     
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 33, 26 Şaban  1340 / 24 Nisan  1338 / [24 Nisan] 1922 / Pazartesi    /                  s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Muamma-yı Hayat –İtilafçıların Son Saati  1                                                        
Fazıl Ahmet  Süleyman Nazif                                                          1-2 
Rıfkı   İttihatçı Olacağım Geliyor      2                                                    
Refik Halit  Bizde Musiki / Saz Faslı      3                                                       
Ali Haydar  Be-Tarz-ı Kudema / Olur      3                                                      
Amber   Mülakatlarımız / Şehremaneti Ekâbir-i Memuriyesinden  
   Biriyle Umur-u Belediyeye Dair     4                                           
Haberler, muhtelif yazılar, reklamlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 34, 29 Şaban  1340 / 27 Nisan  1338 / [27 Nisan] 1922 / Perşembe    /                 s. 
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Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Köprü Meselesi     1                                    
Amber   Matbuat Âlemi / Şair Nasıl Yetişir?     1                                      
Kirpi   Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim-1/ Kemallere Dair  2                                                                      
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Süleyman Nazif Bey’e    2                                  
Osman Cemal  Hâk-i Pâyiniz        3                                                                         
Ali Haydar  Beyefendi        3                                                                
Güzide Sabri  Kısa Hikâye / İtiyat       4                                                                
Rıfkı   İçi, Dışı        4                                                                                  
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 35, 3 Ramazan  1340 / 1 Mayıs  1338 / [1 Mayıs] 1922 / Pazartesi    /                  s. 
 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Ramazan     1                                   
Osman Cemal  Ramazan Musahabesi / Davul     1                                   
Refik Halit  Nakş-ı Ber-Âb / Yeni Bir Zengin     2                                    
Şahin   Bekçi İle Beraber       2                                                          
Hamdullah  Ramazan Hikâyeleri–1      3                                          
Kumru   Fantezi / İlk Aşk       3                                                                 
Amber   Kısa Hikâye / Perili Bostan      4                                              
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 36, 6 Ramazan  1340 / 4 Mayıs  1338 / [4 Mayıs] 1922 / Perşembe   /                 s. 
 
Rıza Tevfik  Sırası Değil        1                                                                        
Reşat Nuri  Küçük Hikâye / Satılık Ud      2                                               
Refik Halit  Küçük Hanımefendi İle Sohbetlerim-2 /Ramazan ve 
   Teferruatına Dair       3 
Osman Cemal  Ramazan Musahabesi / Eyüp’te Bir Gece-1    4 
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Gazel                                                              4                   
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 37, 10 Ramazan  1340 / 8 Mayıs  1338 / [8 Mayıs] 1922 / Pazartesi  /                  s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Ya Tutarsa      1                                  
Ali Haydar  Ramazaniye        1                                                                 
Refik Halit  Doğru ve Yalan       2                                                                  
Fazıl Ahmet  Cenap Şahabettin       2-3                                                            
Osman Cemal  Ramazan Musahabeleri / Eyüp’te Bir Gece-2   3                              
Amber   Temaşa Âlemi / İstanbul Operetinde Zühre    3-4                            
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Geldikçe     4                                           
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
 
 
 
Sene:1, Nu. : 38, 13 Ramazan  1340 / 11 Mayıs  1338 / [11 Mayıs] 1922 / Perşembe /             s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Yeni Edebiyatımız     1                                         
Fazıl Ahmet  Onlar Gibi / Recai zade Ekrem     2                                           
Refik Halit  İhtiyar Olmuşuz       2                                                                  
Selami İzzet  Kadınlara Dair / Kadın Anlayışı     3                                         
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Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Olaydı      3                                               
Osman Cemal  Ramazan Musahabesi / Sazlar ve Sözler    4                                      
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 39, 17 Ramazan  1340 / 15 Mayıs  1338 / [15 Mayıs] 1922 / Pazartesi /              s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Bizim (Radika-Rodika)mız    1                                
Refik Halit  Hanımlarla Gezintiler-1      2                                                     
Osman Cemal  Ramazan Musahabesi / Maziye Tahassür    3                                    
Fazıl Ahmet  Onlar Gibi / Faik Âli       3                                                          
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Olur mu?     4                                          
Haberler, muhtelif yazılar, reklamlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 40, 20 Ramazan  1340 / 18 Mayıs  1338 / [18 Mayıs] 1922 / Perşembe /             s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / İtimat, (Mutemet)ve İmâd    1                                                                                              
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Kaside      1                                              
Amber   Tabirname-i Ay Dede       2                                                       
O. C   Ramazan Hikâyesi / Eskiden Bir Ramazan Günü   2                                                                            
Refik Halit  Hanımlarla Gezintiler-2      3                                                     
***   Temaşa Âlemi / Darülbedayide( Sevmek Hakkı   4                                                                                                                                            
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 41, 24 Ramazan  1340 / 22 Mayıs  1338 / [22 Mayıs] 1922 / Pazartesi /               s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Gazeteci Mübalağası    1                                    
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Fahriye              1                                      
Refik Halit  Yumurta Bahsi       2                                                                  
Amber   Mülakatlarımız/Gazetecilikten Anlamayan Bir Arkadaşımızla 3                                                       
Ali Haydar  İftariye         3                                                                              
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 42, 27 Ramazan  1340 / 25 Mayıs  1338 / [25 Mayıs] 1922 / Perşembe /              s. 
 
Rıza Tevfik  Yeni Hars        1                                                                
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Koşuya Dair      1-2                                  
Amber   Kavuklu Hamdi İle Bir Cevelan     2                                  
Refik Halit  Hanımlarla Gezintiler-3      3                                                
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / İlan      4                                               
M. F.   Kadınlardan Ne İsterler / Evrak-ı Varide    4                                  
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
 
 
 
Sene:1, Nu. : 43, [ ] Şevval  1340 / 29 Mayıs  1338 / [29 Mayıs] 1922 / Pazartesi /                    s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Şenlik, Şetaret, Şehrayin, ilh…   1                                                      
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema / Gazel      1                                           
Osman Cemal  Bayram Musahabesi / Ah Çocukluk     2                                       
Selami İzzet  Kadınlara Dair / Boş Kâğıdı      2-3                                     



 

 

20 

Kirpi   Asri Keşfin Neticesi       3                                                    
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 44, 4 Şevval  1340 / 1 Haziran  1338 / [1 Haziran] 1922 /Perşembe /                  s. 
 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Methiye, Hicviye ve Mersiye   1                                     
Fazıl Ahmet   Abdülhak Hamit       1                                                           
Refik Halit  Küçük Hanımefendi İle Sohbetlerim-3 Eski İstanbul’a Dair 2                                   
Kıvılcım  Anadolu’ya Dair / Mecburi İzdivaç Hakkında   3                                                                             
Ratıp   Kısa Hikâye / Biraz da Kadınlara Bakılsa    3-4 
Osman Cemal  Matbuat Âlemi / Dergâh’ta Ne Var, Ne Yok   4                          
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
 
Sene:1, Nu. : 45, 8 Şevval  1340 / 5 Haziran  1338 / [5 Haziran] 1922 / Pazartesi /                  s. 
Ay Dede  Nakş-ı Ber-Âb / Sarı Lira Bahsi     1                                  
Rıza Tevfik  Ne Oldu?        1                                                                       
Refik Halit  Fena Huylarımdan Biri      2                                                 
Osman Cemal  İntihar Bolluğu       3                                                             
Abdulbaki Fevzi Be-Tarz-ı Kudema       3    
Haberler, muhtelif yazılar, reklâmlar, duyurular, ilanlar, karikatürler, resimler vs. 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Yazar Adına Göre Fihrist 
 
Abdulbaki Fevzi:  bkz. [ULUBOY],  Abdulbaki Fevzi 
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*** : Matbuat Âlemi / Payam-ı Eyyam ( Yazar, bahardan çıkıp yaza girmiştir ama 
sevinememektedir. Çünkü artık eskisi gibi değil,  gülsüz ve bülbülsüz bir zamanda 
yaşamaktadırlar.) nu. :27, s. 3 
 
*** : Temaşa Âlemi / Darülbedayide-Sevmek Hakkı  ( Yazar, Darülbedayide izlediği 
“Sevmek Hakkı” adlı bir oyunu anlatıyor. Oyunun özeti: Namık Paşa’nın kızı Vedia Mısırlı 
bir zengine verilir. Ancak kız aile doktoru Hüseyin Bey’i sevmektedir. Namık Paşa’nın oğlu 
Pertev ise zengin komşuları Rıza Paşa’nın kızına kancayı takar. Rıza Paşa’nın kızıyla Pertev 
nişanlanıp da tam nikahlanacağı sırada birisi gelip Vedia’nın durumunu anlatır. Oyun, bu 
olayların çözümü üzerinedir. Oyun sonunda mesel yarım yamalak halledilir. Ancak oyuncular 
gayet başarılıdır.) nu. :40, s. 4 
 
A. R. Ali:  Ah, Bu Müvezziler ( Yazar, vapuru kaçırdığı bir zamanda sokakta yürürken şahit 
olduğu gazete dağıtıcılarının kendi aralarındaki konuşmalarını ve gazete satmak için 
yaptıkları çabaları anlatıyor.) nu. :27, s. 4 
 
[ADIVAR] Halide Edip: Kadınlara Dair / Halide Onbaşının Destanı ( Halide Edip’in 
ağzından yazılan bir şiir. Hece. Sekiz dörtlük. Şiirin altında “Onbaşı, Edip Kızı Halide” 
imzası vardır.) nu. :18, s. 2 
 
Ali Haydar:  Be-Tarz-ı Kudema / Olsun da Gör (Aruz. On beyit.) nu. :16, s. 1 
 
Ali Haydar:  Bir Muhtekirin Tahassürü ( Aruz, dokuz beyit. Bir zamanlar çok zengin olan bir 
muhtekirin şimdiki haliyle eski halini mukayesesi anlatılıyor.) nu. :21, s. 3 
 
Ali Haydar:  Acem Mübalağası / Açık Mektup ( Hüseyin Daniş’in yazdığı bu şiir Yahya 
Kemal’e ithafıyla yazılmıştır. Asınla mutabık olarak Ali Haydar aktarmıştır. Aruz, on beş 
beyit.) nu. :24, s. 4 
 
Ali Haydar:  Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten ( Aruz, 11 beyit.) nu. :25, s. 4 
 
Ali Haydar:  Hilal-i Ahzar’a Bir Tuhfe-yi Nâçizane / Sakinameden ( Aruz, on bir beyit. Şiirin 
altında Süleyman Nazif imzası vardır. Şiir Ali Haydar tarafından istinsah edilmiştir.) nu. :28, 
s. 4 
 
Ali Haydar:  Cevapname-i Muhabbet ( Aruz, on yedi beyit. Başlığın hemen altında - Çömez 
Raşit’ten Bülbüldereli Zenciye Seher’e -  ithafı vardır.) nu. :31, s. 4 
 
Ali Haydar:   Be-Tarz-ı Kudema / Olur ( Aruz, on bir beyit.) nu. :33, s. 3 
 
Ali Haydar:  Beyefendi ( Aruz, on üç beyit.) nu. :34, s. 3 
 
Ali Haydar:  Ramazan ( Aruz, yirmi beyit.) nu. :37, s. 1 
 
Ali Haydar:   İftariye ( Aruz, dört bent on altı mısra.) nu. :41, s. 2 
 
A. Kemalettin: Fantezi / Sebat ( Yazarın okuldayken tanıştığı Müvid ile okuldaki ve okul 
dışındaki münasebetleri anlatılıyor.) nu. :13, s. 3 
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A. Kemalettin:  Kısa Hikaye / Yabancı Misafirler ( Eve (yabancı misafirler) geleceğini 
öğrenen Nevin’in bunu Nejat’ın yaptığını düşünür ve sevinçle yabancı misafirleri bekler. 
Misafirler gelip giderler. Heyecandan annesinin yanına giden Nevin annesinin elinde almış 
yaşlarında bir adamın resmini görünce çok üzülür.) nu. :27, s. 2-3 
 
Amber: bk. Kamber, [KAYGILI] Osman Cemal, Kıvılcım 
 
Amber:  Küçük Hikaye / İşkembe Çorbası ( Çok uzun zamandır pek sevdiği işkembe 
çorbasına hasret kalan Mehmet Ali bir gün yolda giderken içi para dolu bir cüzdan bulur ve 
içeceği çorbanın hayaliyle eve gelir. Babası da cüzdanını kaybetmiştir. Evin hanımı her ikisini 
durumundan şüphelense de ikisi de bir şey demez. Adam daha sonra oğlunun durumundan 
şüphelenip peşi sıra evden çıkar ve oğlunu işkembecide evire çevire döver. Hal böyle olunca 
kavga esnasında çorba dökülmüş, Mehmet Ali çorbayı içemediği gibi dayak yemiş, baba - 
Muhtar Mehmet Efendi - da parasına kavuşamamıştır.) nu. :8, s. 3 
 
Amber:  Sarhoşluk ( Binbaşılıktan emekli Şevket Bey’in içki içmeye gittiği zaman başına 
gelenler anlatılıyor.) nu. :10, s. 4 
 
Amber:  Mülakatlarımız / Yumurtlayan Horoz Hakkında ( Alemdarcı Pehlivan Kadri Bey’le 
yumurtlayan bir horoz hakkında yapılan mülakat.) nu. :23, s. 3 
 
Amber:  Mülakatlarımız / Kütüb-ü Atika ve Nefiseye Dair ( Kurulacak kütüphane üzerine 
yazarın Ali Emîrî Efendi ile yaptığı mülakatı anlatıyor.) nu. :25, s. 3 
 
Amber:  Mülakatlarımız / Tedrisat ve Saireye Dair Bir Muallimle Hasbıhal ( Tedrisatın genel 
durumuyla ilgili yazarın bir mektebin arka bahçesinde okulun El İşleri muallimiyle 
görüşmesi.) nu. :26, s. 2 
 
Amber: Kadınlara Dair / Evlenmek Meselesi ( Anadolu’da çıkan mecburi izdivaç kanunu 
üzerine yazar, kendisinin evlenmek üzere giriştiği ve hepsi de olumsuz sonuçlanan üç izdivaç 
teşebbüsünden bahsediyor.) nu. :27, s. 3-4 
 
Amber: Mülakatlarımız / Bir Ahbabımın Oğlu İle ( Yazar, bir ahbabın ilkokula giden bir 
çocuğuyla okul ve derslere dair olan bir mülakatını aktarmış.) nu. :29, s. 4 
 
Amber: Şarkıların Dili ( Yazar devrin çokça söylene şarkılarını meşhur şair, yazar, politikacı 
gibi insanlara göre taksimini yapmıştır. Meselâ, “Üsküdar’a giderken aldı da bir yağmur” 
şarkısı Celal Nuri Bey’e, “Benim canım seni çeker” şarkısı Rıza Tevfik Bey’e, “Vur patlasın, 
çal oynasın, doldur içelim” şarkısı İttihat ve Terakki’ye uygun görülmüştür.) nu. :30, s. 2 
 
Amber: Matbuat Âlemi / Sahaif-i Mensiye ( Yazar, devrin önemli şair ve yazarlarından 
beyitler halinde örnekler vermiştir.) nu. :31, s. 3 
 
Amber: Mülakatlarımız / Şeban-ı Vatandan Biriyle Meşguliyetine Dair ( Yazar vapurda 
tanıştığı ve kendisinden gazetede bir fotoğrafını basmasını istediği bir gençle kadınlara dair 
yaptığı bir mülakatı aktarıyor.) nu. :32, s. 4 
 
Amber: Mülakatlarımız / Şehremaneti Ekâbir-i Memurininden Biriyle Umur-u Belediyeye 
Dair ( Belediyeden bir müdürle genel belediye hizmetleri ve yapılmayan veya yarım kalan 
işlerle ilgili yapılmış bir mülakat.) nu. :33, s. 4 
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Amber: Matbuat Âlemi / Şair Nasıl Yetişir? ( İkdam’da çıkan bir yazıda – Yakup Kadri – bir 
şairin nasıl yetiştiğinden bahsetmişse de pek bir şey yazmaz bunun üzerine yazar anlatır. Şair 
önce bir güzelle bakışır ve ona mektuplar yazarken güzel sözler söylemeyi öğrenir. Sonra onu 
bir mecmuaya gönderir. Oradakiler de kendi gibi yetiştiğinden hemen şiiri alıp basarlar. Sonra 
bu ve bunun gibi şairler Babıali caddesini doldururlar. Tabi bu şiirlerin devamı pek devamı 
gelmez. Sonra bu şairler aynı konuları tekrardan işleyerek mizahçılığa soyunurlar. Ama 
yazdıklarını kendilerinden başkaca okuyan yoktur.) nu. :34, s. 1 
 
Amber: Kısa Hikaye / Perili Bostan ( Yazar ve arkadaşları bir bostana giderek içip eğlenirken 
iki kaplumbağa üzerine mum dikerek salarlar ve kendilerinden geçerler. Ama kaplumbağaları 
unuturlar. Sonra tekrar aynı bostana eğlenmeye gittiklerinde sahibi madam kaplumbağaları 
bilmeyerek ve onlardan bahisle cin gördüklerini söylerler. Ve bu olaydan sonra bu bostan on 
yıldır perili olarak bilinmektedir.) nu. :35, s. 4 
 
Amber: Temaşa Âlemi / İstanbul Operetinde Zühre ( Merih’ten dünyaya gelen yeşil elbiseli 
bir adamın dünyalı bir âdemi tayyaresine bindirip onu Zühre’ye götürmesi ve dünyalı âdemin 
orada yaşadığı maceraları anlatan bir operet. Oyuncular bir iki hatanın dışında gayet iyiler. 
Oyun çok eğlenceli, musikisi güzel, hele periler ve cinler taifesinin karşılıklı muaraza ve 
tegannileri insan başka bir âlemde bulunduğunu hissini vermektedir.) nu. :37, s. 3-4 
 
Amber: Tabirname-i Ay Dede ( Yazar, kadın ve erkelerin gece, gece yarısı veya sabah karşı 
rüyalarında devrin önemli edip ve muharrirlerinden birilerini görmeleri halinde ne yapmaları 
gerekeceği anlatılmıştır. Meselâ rüyasında bir hindinin kendine gulu gulu ederek koştuğunu 
gören bir kimse ertesi sabah gidip Ali Emîrî Efendi’yi ziyaret etmeli ve hayır duasını 
almalıdır. Ya da bir kadın rüyasında Ahmet Haşim’in şiirini okursa ertesi sabah ya tahta siler 
veya çamaşır yıkar.) nu. :40, s. 2 
 
Amber: Mülakatlarımız / Gazetecilikten Anlamayan Bir Arkadaşımla ( Yazar, gazetecilikten 
anlamayan bir arkadaşına bir gazetenin başka gazeteye neden çattığını ve bir gazetenin niçin 
basit, adi ve açık saçık yazı ve konularla meşgul olduğunu anlatıyor.) nu. :41, s. 3 
 
Amber: Kavuklu Hamdi ile Bir Cevelan ( Yazar, bir ramazan gecesi Kavuklu Hamdi ile 
Şehzadebaşı’na yaptıkları gezintiden ve bu gezi boyunca aralarındaki konuşmadan 
bahsetmiştir.) nu. :42, s. 2 
 
 
Ay Dede: bk. [KARAY], Refik Halit, Kirpi 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Meslek Bahsi-Minare Tepesinden ( Mesleklerden ve minare 
tepesine çıkan bir adamın durumundan bahseden bir fıkra.) nu. :1, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Eski Sene Hakkında-Punç Hikâyesi ( Yazar, yeni gelen her şeyin 
kendisini pek memnun etmediğini ve yeni seneden fazla şeyler beklemenin yanlışlığına 
değiniyor. Punç(Çay, konyak ve limondan mürekkep bir içecek) tan yola çıkarak her şeyimin 
bunun gibi karışık ve anlaşılmaz olduğundan bahsediyor.) nu. :2, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Fikirlerimiz-Caka ( Yazar birinci kısımda bir dostuyla Ay Dede 
gazetesini çıkarmadan evvel ve çıkardıktan sonraki görüşmesinden bahsediyor. İkinci kısımda 
ise insanların başkalarına caka satmak için neler yaptıkların anlatıyor.) nu. :3, s. 1 
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Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Semavi Fırkalar ( Lodos ile karayelin birbiriyle mücadelesinden 
ve çevreye verdiği zarardan bahsediyor.) nu. :4, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Hayatımız ( Yazar hayatın zevksizliğinden bahsediyor) nu. :5, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Gevşeme-Bir Kehanet (Birinci kısımda siyasetteki, gazetelerdeki ve 
toplumun her kesimindeki gevşemeden ve eski ateşli siyasilerin, gazetelerin olmamasında 
bahsediyor. İkinci kısımda ise Amerikalı bir bilim adamın yağmurun az yağacağına dair 
bulunduğu bir kehanette yanılmasından bahsediyor.) nu. :6, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Ankara Nezlesi-Gayretkeşlik-Sırası Geldi (Birinci kısımda 
Ankara’yı saran nezleden bahsediyor. İkinci kısımda ise Ankara’daki gazetelerin bu nezleyi 
Ankara’yı tanıtmak için bir araç olarak kullanmasından bahsediliyor. Üçüncü kısımda bir ara 
isimleri gazetelerde bolca çıkan ve unutulan Doktor Nihat Reşat Bey ile Cami Bey’in tekrar 
gazetelere malzeme olmasından bahsediliyor.) nu. :7, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Bir Facia-yı Aşk ( Çok sevdiği eşeği hırsızlar tarafından çalınan bir 
adamın mahkemedeki durumundan ve eşeğine aşkından bahsediyor.) nu. :8, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Delik-Gülmek İçin-İmtihan Derdi ( Birinci kısımda çaldığı otuz bin 
lirayla ortadan kaybolan Nedim Bey yakalanmıştır. Yazar buna pek sevinmiyor. Bunun yerine 
paraların bulunmasın veya Nedim Bey’in paraların yerini söylemesini istiyor. Çünkü Nedim 
bey kısa bir sürede hapisten çıkacak ve paraları yiyecek, halka da o paraların keselerde açtığı 
delik kâr kalacaktır. İkinci kısımda da Ankara’ya giden ve pek ilgi görmediğinden İstanbul’a 
dönen Darülbedayi sanatçılarından bahsediyor. Sanatçılar bir daha Anadolu’ya gitmemeye 
karar verirler. Yazar, Ankara’ya kızar. Onlar yüzünden Anadolu insanı gülmeye hasret 
kalmıştır. Halbuki onların gülmeye ihtiyacı vardır. Üçünü kısımda ise girdiği sınavı kaybeden 
ve intihar eden on altı yaşındaki bir gençten bahseden yazar, o gencin ileride başka bir 
sebepten de ölebileceğini anlattıktan sonra sınavların da zor olduğundan ve insanların sınav 
esnasında heyecandan her şeyi unuttuğunu söylüyor.) nu. :9, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Tâli’ (Hep Seyr-i Sefain idaresinin başına geçmek isteyen İsmail 
Suphi Bey ne yapsa da bunun başaramaz ve tam tersi gider Buhara’ya sefir olur. İstediğinin 
tersi bir kısmeti alır. Son zamanlarda adı sıkça gazetelerde çıkan İsmail Suphi’nin isminin 
sıkça zikredilmesinden ünlü oyuncu Muhsin Ertuğrul ile karıştırılmamasını ister yazar.)  
nu. :10, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Dört Göz-Görseydi ( İstanbul’da dünyaya gelen ve kısa bir sürede 
ölen dört gözlü bir çocuktan bahsediyor. Bu çocuğun ölmeyip de daha sonra kendisi gibi bir 
kızla evlense ve yeni nesiller türese her şeyin ayan beyan ortaya çıkacağını düşünüyor yazar. 
Bu da kavgalara sebep olabilirdi çocuk belki de bütün bunları düşündüğünden ölmeyi tercih 
ettiğini söylüyor.) nu. :11, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Dilenciye Gıpta ( Yazar 25 yıldır aynı yerde dilencilik yapan ve 
hiçbir siyasi, sosyal, ekonomik olaydan etkilenmeyen âmâ bir dilenciye hayranlığını dile 
getirmektedir.) nu. :12, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb /Halide Onbaşı ( Halide Edip’in Anadolu’da yaptığı kahramanlık ve 
ona atfedilen “herkül”, “jan dark” (!) gibi sıfatlardan bahsediyor.) nu. :13, s. 1 
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Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Güneşe Aleyhtarlık ( Günlerdir kapalı olan hava açılmış parlak bir 
güneş çıkmıştır ve bu güneş her şeyi çirkinlikleriyle, fukaralığıyla, rezilliğiyle ortaya 
çıkarmıştır. Yazar kendi hal-i pür-melalini de görünce birden eski kapalı, sisli günleri arar ve 
güneşin gitmesini ister.) nu. :14, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Mektup ( “Diyorlar ki muharriri Ruşen Eşref Bey’e” ithafıyla 
başlar. Yazar, Avrupa’da bir sefirlik beklerken Buhara’ya sefir tayin edilen muharriri teselli 
etmeye(!) çalışır.) nu. :15, s. 1-2 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Bir Ziyaret Münasebetiyle (Anadolu Hariciye Vekili’nin İstanbul’a 
yaptığı ziyaret ve onun şehirdeki akislerinden bahsediyor.) nu. :16, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Amerikalı Seyyahla Muhaverelerim ( Amerikalı bir seyyahın 
İstanbul’la ilgili gazete satışı, kadınların örtüleri ve bazı teknik hususlarla ilgili öğrendiği 
gerçekler bunların karşısında yaşadığı şaşkınlıklardan bahsolunuyor.) nu. :17, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Çardaş-Kuş Beyni ( Çardaş, Almanya-Avusturya ittifak marşıdır. 
Harb-i umumide İstanbul’da oynanan marş tekrar oynanmaya başlamıştır. İkinci kısımda ise 
yazar, insanlara kuş beyinli denilerek kuşların tahkir edildiğini düşünür. Kendi saka kuşunun 
yaptıklarını anlatarak bazı kuşların kimi insanlardan bile daha akıllı olduğunu söyler.)   
nu. :18, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Gelip Geçenler-Püskül Düşmanları ( Birinci kısımda Sosyalist 
Hilmi Bey’den yola çıkarak Enver ve Talat Paşa’ya kadar bir zamanlar kimlerin ne kadar 
meşhur olduğunu bugün ise unutulduğunu söyler. İkinci kısımda ise şehir iktisatçısının 
feslerdeki püskülleri keserek tasarrufa gidilmesi gerektiğini söylemesi üzerine yazar, asıl 
böyle fikirlerin değişmesiyle gerçek tasarrufun ve kalkınmanın olacağını düşünür.)  
nu. :19, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Dimağımın Derdi ( Her gün bir şeyler yazmak veya yetiştirmek 
zorunda olan yazarın dimağıyla muhaveresinden bahsediliyor.) nu. :20, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Öğle Vapuru-Haşiyeler ( Süslü hanımlarla beleri seyretmek için 
insanların genelde öğle vapurunu tercih etmesinden söz ediyor. Haşiye kısmında da vapurdaki 
kim muhaverelerden bahsediyor.) nu. :21, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / (Landro) Bana Dedi ki... (Yazar, rüyasında Landro’yu görüyor ve 
onunla hasbıhal ediyor. Landro “mavi sakal” diye de bilinen birisidir.) nu. :22, s. 1 
 
Ay Dede: İspanyol’un İlacı ( Hulki Efendi, bulaşmasında çok korktuğu İspanyol nezlesi için 
doktordan ilaç alır. Ve kullanmaya başlar. Ancak bir gün ilacı sürünce burnu tıkanır ve nefes 
alamaz olur. Hastalığın bulaştığını düşünerek hemen doktoru çağırır. Doktor, her türlü 
muayeneyi yapar ve her şey normal gözükür. Sonra ilaca bakar ve durumu anlar. Hulki Efendi 
ilaç diye tüpleri aynı renkte olan ve üzerinde demiri bile yapıştırdığı yazan zamkı burnuna 
sürmüştür.) nu. :22, s. 3 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Bir Nida-yı Nedamet ( Rıza Nur’un Ukrayna ile yapılan anlaşmayı 
imzalamak için bu ülkeye gitmesinden yola çıkarak siyasilerin yurt dışı gezi ve görevlerinden 
bahsediyor.) nu. :23, s. 1 



 

 

26 

 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Leyleklerin Altınları ( Yazar, Anadolu’da bir köylünün leyleklerin 
yuvasında altın bulması üzerine, bu altınları, leyleklerin niçin yuvalarına taşıdıkları üzerine 
kafa yorar. Ayrıca yazar leylek görmenin anlamları üzerine durduktan sonra leylek yuvasında 
altın görmenin mali bir buhrana delalet olduğunu söyler.) nu. :24, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Yangın Bahsi ( İtfaiye Müfettişi Ziçni Paşa, her yangın gidip rapor 
tutarmış ama her şey raporda kalırmış. Ziçni Paşa ölünce yazar çok üzülür. Onun kadar işini 
düzenli yapan birinin olmadığını söyler. Ama Ziçni Paşa elli sene rapor tutmasına rağmen 
yangınların önü arkası kesilmemiştir. Çünkü hiç kimse rapor ile yangının önlenemeyeceğini 
düşünmemiştir.) nu. :25, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Kaba Şakalar ( Yazar, kendisini tenkit eden bir yazısında yaptığı 
kaba benzetmelerden dolayı Mehmet Çeh’i eleştiriyor.) nu. :26, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Men-i İsrafat Kanunu ( Ankara tarafında bir Men-i İsrafat Kanunu 
çıkarılmıştır. Yazara göre bu Ankara için değil ama İstanbul için önemlidir. Çünkü bu kanuna 
yapılacak zeyllerle özellikle düğünler ve kadın kıyafetlerinde yapılan israfatın önüne 
geçilebileceğini düşünür. Ve aşırı bir şekilde bu kanunun taraftarıdır.) nu. :27, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Bir Hatıra ve Bir Mütalaa ( Yazar, Mekteb-i Sultani’de öğrenci 
iken üst sınıfların bakıcılarına karşı gelmeleri ve onları istememeleri birkaç gün okulda 
gürültü patırtı çıkarsa da sonralar çocuklar bastırılmıştır. Yazar buradan yola çıkarak şu ara 
Darülfünun öğrencilerinin eğitimi bırakıp millî mücadele için çaba sarf etmelerine seviniyor. 
Çünkü bu birkaç aylık mücadele millî mücadeleyi kazandıracaktır. Ayrıca birkaç ay divanları 
bırakmak kimseden bir şey eksiltmeyecektir.) nu. :28, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Haraşoların Azimeti Münasebetiyle ( Yazar üç yıldır İstanbul’u 
mesken tutan Rus güzellerinin (haraşo) gidişiyle ilgili fikirlerini dile getirir. Bu güzeller 
güzellikleriyle İstanbul’un çehresini değiştirmiştir. Aynı zamanda da birçok aileyi dağıttıkları 
gibi birçok erkeği maddeten çökertmişlerdir. Bir erkeğin kafasında en az dört beş haraşonun 
hayali vardır. Lenin bize iki kelime öğretmiştir. Anadolu’ya “Yoldaş”, İstanbul’a “ Haraşo”) 
nu. :29, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Yine Tali’ Kuşu Konuyor ( Yazar, Hüseyin Cahit’in şu an içinde 
bulunduğu makam, para ve lüks durumunun  kendisine önceden bir falcı dese bile 
inanmayacağını söylüyor. Ve tali’ kuşlarının hep İttihatçıların başına konduğunu söylüyor. 
Kendi gibilerin başına kona kuş ya leylektir yuva yapmaya gelir ya da baykuştur sinmek için 
ocaktan hiza alır.) nu. :30, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Tehlikesiz Üç Cephe ( Yazar, eskiden tanıdığı bir arkadaşını 
vapurda görünce merhaba etmek ister ama o yanaşmaz. Bu adam, Anadolu’da bulunduğu için 
kendini ondan farklı görür. Yazar, arkadaşına hangi cephelerde bulunduğunu sorunca o, biraz 
bozularak ilim, fen ve ticaret deyince yazar anlar ki bu adam savaşmak yerine milletin 
parasını yemiştir. Ve vapurdan inerken artık yazar arkadaşıyla tokalaşmakta tereddüt eder. 
Çünkü milletin parasını yemiş bir el pistir.) nu. :31, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Ali Kemal Bey’in Kalemi ( Ali Kemal’e verilen kalemi göremeye 
giden yazar ona acır. Çünkü kalem bundan sonra hep şerre, hinliğe, kötü yazıların yazılmasına 
alet olacaktır. Onu yapıp bu hale kadar getiren hiç kimse bunları düşünememiştir. Hatta 
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kalemin ilk yazacağı kelimelerden bir belki de “zırtapoz veya lahana yaprağı”dır. Ama kalem 
Kemal’ değil de Yahya’ya veya Mustafa (Kemal)’ya teslim edilse idi çok daha güzel şeylere 
vesile olabilirdi.) nu. :32, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Muamma-yı Hayat-İtilafçıların Son Saati ( Yazar ilk yazısında 
yetmiş küsur yaşında ölen eczacı Azaryan Efendi’den yola çıkarak hayatın anlaşılmazlığından 
ve insanın bir anda ölüme gitmesinden dolayı müteessirliğini anlatıyor. İkinci kısımda ise 
Japon bir bilim adamının keşfinden bahseder. Japon bilim adamı yaptığı bir keşifle hamile 
kadınların istediği cinsten çocuğu doğurabileceğini tecrübeyle ispatlamıştır. Eğer bu yöntemi 
Türk kadınları uygularsa ve teknik ilerleyip de meslek ve fikir seçimi de mümkün olursa 
ekserisi İttihatçı olan Türk kadınları çocuğum İttihatçı olsun derlerse İtilafçıların kökü toptan 
kazınacaktır.) nu. :33, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Köprü Meselesi ( Karaköy ile Eminönü arasına açılan köprü tam 
olarak bir türlü hizmet etmediğinden ve sürekli basına malzeme olmasından müteessir yazar 
dünyanın hiçbir yerinde bir köprünün bu kadar gündeme gelmediğinden veya gündemde 
kalmadığından bahsediyor. Çünkü köprü ya arızasıyla, ya tamiratıyla hep gündeme gelmekte 
ve bir türlü tam olarak hizmet verememektedir.) nu. :34, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Ya Tutarsa ( Yazar, Nasrettin Hoca’nın göle yoğurt çalma 
fıkrasından tola çıkarak sosyal, siyasi, edebi alanlarda sonu düşünülmeden  “ya tutarsa” 
mantığıyla yapılan ve hüsranla neticelenen bazı olaylardan bahsediyor. Bu girişimlerin bir şey 
kazandırmadığı gibi eldeki yoğurdun da gittiğini söylüyor.) nu. :37, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Yeni Edebiyatımız ( Yakup Kadri hakkında Akşam gazetesinde bir 
dostu tarafından yazılan makaleden bahsediyor. Özellikle fiziki tasvir benzetmeler 
bakımından makaleyi eleştiriyor. Hatta bir düşman yazmış olsaydı makalenin daha iyi 
olacağını söyler. Burada Yakup Kadri hakkında yazı yazan kişi Ahmet Haşim’dir.)  
nu. :38, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Bizim ( Radika-Rodika)mız ( Bir ülkede aynı batında birbirine 
sırtından yapışık iki kız çocuğu gelmiş ve bunlara Radika-Rodika denmiştir. Yazar, bizde de 
Cahit Bey ile Cavit Bey’i bunlara benzetir.  İkisi aynı yıl doğmuştur. İkisinin de adı C (cim) 
ile başlayıp D (dal) ile bitmektedir. Bunlar her ne kadar aynı batında olmasa da tıpkı Radika-
Rodika gibi hep aynı tali’yi yaşamışlardır. Beraber ağlayıp beraber gülmüşler. Birisi vekil ise, 
diğeri de vekildir. Birinin indiği makama öbürü çıkmıştır… Son olarak Dayinler Vekaletine 
Cavit Bey vekil olmuştur. Yazar tüm bu olanları düşündükten sonra yakında Cahit Bey’in de 
bir makama ya da payeye ereceğini söylüyor.) nu. :39, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / İtimat, Mutemet ve İmâd ( Yazar, daha önce görmediği, yeni yeni 
ortaya çıkan bir adamı merak eder ve kim olduğunu öğrenir. Adam mutemettir. Ancak adam 
çok zengindir. Yazar düşünür ve kendi kendine der ki, bu adamın âmirleri eve kollarının 
altında pırasa ile giderken bu adam nasıl tanesi en az bin kuruştan fazla olan ve maaşının bile 
yetmeyeceği iki atlı bir kupa arabaya biniyordu? Ve kimse merak etmiyor muydu bu adamın 
parayı nasıl ve nereden bulduğunu? Yazar bu sorularla kafasını meşgul ederken gazetede o 
mutemedi görür. Mutemet zimmetine para geçirmekten mahkemededir. Yazar, adamı orada 
görünce anlar ki mutemede fazla itimat yanlıştır.) nu. :40, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Gazeteci Mübalağası ( Yazar, evine üstünde küçük bir fırını olan 
ve bir pilici bile zoru zoruna içine alıp pişirebilecek bir gazlı mutfak sobası alır. Gazeteye 
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getirir ve bir dener. Gören herkes hayırlı olsun, markası nedir gibi sorularla yazarın kafasını 
şişirirler. Yazar Babıali caddesine çıktığında ise aldığı sobayla ilgili yerden göğe kadar bir 
sürü dedikodu dolaştığını duyar ve anlar ki bu Babıali’deki gazeteciler aşırı mübalağacadır.) 
nu. :41, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb/ Koşuya Dair ( Yazar, Veli Efendi Hipodromunda izlediği at arışına 
dair izlenimlerini aktarıyor.) nu :.42, s. 1-2 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Şenlik, Şetaret, Şehr-ayin, İlh ( Yazar son zamanlarda bayram günü 
ortaya çıktığından asıl bayramların tadını yitirdiğini söylüyor. Hatta bunu bir fıkrayla bağlantı 
kurarak halkın bayram ve eğlenceye bu kadar düşkünlüğünü halkın ümitsizliğine ve parasız 
oluşuna bağlar ve bayramların çokluğundan halkın asıl bayramları unuttuğunu söylüyor.)  
nu. :43, s. 1 
 
Ay Dede: Nakş-ı Ber-Âb / Methiye, Hicviye ve Mersiye  ( Yazar, gazetelerin bir zamanlar 
methiyeler düzdüğü bir kişiye daha sonra hicviyeler yazdığını ve günün birinde de aynı kişiye 
mersiyeler yazabildiğini söylüyor. Buna örnek olara bir şair fıkrası Talat Paşa’yı örnek 
veriyor.) nu. :44, s. 1 
 
Ay Dede:  Nakş-ı Ber-Âb / Sarı Lira Bahsi ( Yazar, Öjik vapurunun batması haberine değinir. 
Ancak yazarın bahsettiği bu gark esnasında ölen insanlar değil denize dökülen bir buçuk 
milyon İngiliz altınından bahseder ve bu altınların bizim paramızla ve başka ulusların 
parasıyla mukayese edilemeyecek kadar değerli olduğunu söyler.) nu. :45, s. 1 
 
[AYGÜN] Güzide Sabri:  Kadınlara Dair / Şadan Bey ( Çok şık ve bakımlı biri olarak bilinen 
Ali Şadan Bey tam bir salon adamıdır. Gerçekte ise tam tersi bir yaşamı vardır. Karısı pek 
evde durmadığından eve ve çocuklarına o bakmakta her türlü işle meşgul olmaktadır. Bu 
arada evleri de satılıktır. Bir gün Şadan Bey kömürlükteyken eve müşteri gelir ve Şadan Bey’i 
simsiyah bir halde görünce şaşırırlar. Gelenler, bir gece evvel Şadan Bey’in de bulunduğu 
seçkin bir davetteki yüksek zümre kadınlarından bayanlardır. Böylece Şadan Bey’ foyası 
ortaya çıkar.) nu. :19, s. 4 
 
[AYGÜN] Güzide Sabri:  Teceddüt ( Remziye ve Süheyla, Avrupa’dan dönen arkadaşları 
Dürdane’yi ziyarete giderler ancak bir türlü görüşemezler.  Sonunda Dürdane’nin evine 
giderler. Evdeki her şey değişmiş herkes çok farklı bir şekilde Avrupai tarzda davranmaktadır. 
Duruma çok bozulan kardeşler hizmetçiye güç bela kendilerini tanıtırlar ve Dürdane’yi 
çağırtırlar. Dürnane’ye, onu artık arkadaşlıktan çıkardıklarını söyleyeceklerdir. Dürdane, 
onların bu sözlerine pek aldırmaz ve Avrupa’da ev gezmelerinin önceden haber verilerek 
yapıldığını söyler e onların da öyle yapmalarını ister.) nu. :21, s. 4 
 
[AYGÜN] Güzide Sabri:  Kadınlara Dair / Tevfik Efendi ( Tevfik Efendi kadınlara karşı son 
derece acımasızdır. Ona göre kadınlar yemek yapmak, çamaşır yıkamak, dikiş dikmek gibi 
işlerle uğraşmalıdır. Bu tür fikirleriyle bilinen Tevfik Efendi, mahalleden taşındıktan sonra 
eski mahallesinden biri olan Kasım Efendi, Tevfik Efendi’yi gayet şık bir vaziyette ve 
yanında son derece modern giyinişli bir bayanla görür. Eski fikirlerini Tevfik Efendi’ye 
hatırlatınca, Tevfik Efendi artık gözünün açıldığını ve dünyanın nimetlerinden faydalanmaya 
başladığını söyler.) nu. :23, s. 4 
 
[AYGÜN] Güzide Sabri:  Kısa Hikaye / İtiyat ( Önceden sıradan bir insan olan Durmuş Ağa 
birden zenginleşmiştir. Ama özellikle yemek konusunda itiyat sahibi olmuş ne gelse midesi 
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istemez olmuş hiçbir yemeği yiyemez olmuştur. Av hayvanları, etler, balıklar hiçbirin 
yiyememektedir. Durumu doktora anlatınca doktor, ondan habersiz bir karga doldurtmuş ve 
yanına da siyah un helvası yaptırmıştır. Yemekleri yiyen Durmuş Ağa çok memnun olarak 
sofradan kalkar.) nu. :34, s. 4 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  İltifatname (Aruz. Dokuz beyitlik bir şiir. Başlığın altında “Refik 
Halit Bey’e” ithafı mevcuttur. Ve hemen yanında da Ankara’dan gönderilmiştir notu vardır. 
Şiirin alt kısmında “ İmlasının doğru olmasına nazaran Mehmet Çeh Bey tarafından 
gönderilmediği anlaşılıyor.” ibaresi vardır.) nu. :2, s. 1 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Be-Tarz-ı Kudema / Tazarru (Aruz. Altı bentlik bir şiir. “Refik Halit 
Bey’e” ithafı vardır. İthafın altında bu şiirlerin eski olduğunu ve herkesin artık böyle yaptığını 
belirtiyor. Eğer kariler bu eserleri önceden okumuşsa onlardan özür diler ve her türlü cezaya 
razı olduğunu söyler.) nu. :5, s. 1 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Gazetelere Dair / Şikayetname ( Aruz. Yirmi beyit. Rıza Tevfik 
Maarif Nazırı iken Süleyman Nazif’in ona gönderdiği bir şikayetnameden bahsediyor.)  
nu. :6, s. 2 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Unutulmaz Sahife(Onlar Gibi) / Rıza Tevfik  (Hece. Yedi dörtlükten 
oluşan bir şiir.) nu. :15, s. 3 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Bayburtlu Zihni ( Hece. Beş dörtlük. Başta, Bayburtlu Zihni’nin – 
Sakiler meclisten çekmiş ayağı – mısraı vardır. Şiir, Bayburtlu Zihni’nin meşhur taşlamasına 
nazire olarak yazılmıştır.) nu. :16, s. 2 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Ninni (Hece. Altı dörtlük. Şiirin başında – Nev-zat-ı matbuat Yeni 
Şark için – ithafı vardır.) nu. :17, s. 1 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Heyhat ( Yeni Şark’ta çıkan Muallim Naci’nin  “ Heyhat denilmesin 
demiş yâr / Hiç elde mi ihtiyar, heyhat !” beyti münasebetiyle yazılan bir şiir. Hece, beş 
dörtlük.) nu. :18, s. 3 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Heyhat ( Bir önceki numaradaki şiirin devamı. Yine başta Muallim 
Naci’nin beyti vardır. Hece, beş dörtlük.) nu. :20, s. 2 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Dırdır’dan İbaret (Hece, dört dörtlük.) nu. :21, s. 2 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  İstemem ( Hece, üç dörtlük. Şiir, Refik Halit’e ithaf edilmiştir.)  
nu. :22, s. 1 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Bak da Gör ( Aruz, yirmi beş mısra.) nu. :23, s. 1  
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Dünden Kalma / Nefes ( Hece, beş dörtlük.) nu. :24, s. 1 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  İstiğfar ( hece, yedi dörtlük) nu. :26, s. 1 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Eski Hikmetlerden ( Aruz, on bir beyit.) nu. :27, s. 1 
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[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Mehmet Emin Bey ( Hece, yedi dörtlük. Başlığın hemen altında – 
musahhih şekli – biçiminde bir not düşülmüştür.) nu. :30, s. 2 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Ziya Gökalp ( Hece, otuz mısra. Başlığın hemen altında – musahhih 
şekli – diye bir not vardır.) nu. :31, s. 4 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet: Oyunlara Dair (Onlar Gibi) / Halit Fahri Bey ( Nazım olarak 
yazılmış bir tiyatro. Hindistan, Çin ve Afganistan’da geçen bir macerayı anlatıyor.)  
nu. :32, s. 3 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Süleyman Nazif / Bir Mektup Sureti ( Mektubun başında “Vaktiyle 
Irak’tan gönderilmiştir.”ibaresi mevcuttur.) nu. :33, s. 1 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet: Cenap Şahabettin  ( Yazarın zeka, terbiye, sıhhat ve nedamet gibi 
konularda Cenap Şahabettin’e yazdığı mektup.) nu. :37, s. 2-3 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Onlar Gibi / Recâizâde Mahmut Ekrem ( Aruz, sekiz bent kırk sekiz 
mısra.) nu. :38, s. 2 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Onlar Gibi / Faik Âlî ( Aruz, beş bent yirmi beyit) nu. :39, s. 3 
 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet:  Abdülhak Hamit ( Aruz, altmış dört mısra. Şiir Hamit’in 
Makber’ine nazire olarak yazılmıştır.) nu. :44, s. 1 
 
Baştımar Zeki; bk. Ferhat 
 
[BENGÜ] Vedat Örfi:  Be-Tarz-ı Kudema / Ay Dede’ye ( Aruz. Dokuz beyit.) nu. :9, s. 2 
 
[BEYATLI] Yahya Kemal:  Dehâletnâme ( Yahya Kemal’e ait gösterilen bir şiir. Rıza 
Tevfik tarafından kovulan ve ıslah olan şairin tekrar rıza Tevfik’e intisap ettiğini gösterir. 20 
mısra. Altında “El-fakir Derviş Yahya” imzası vardır.) nu. :16, s. 3 
 
[BEYATLI] Yahya Kemal:  Ay Dede Sermuharrirliğine ( Yahya Kemal adına yazılmış gibi 
gösterilen bir yazı. Yazıda bir eserin adının düzeltilmesini ister Yahya Kemal.) nu. :17, s. 4 
 
[BEYATLI] Yahya Kemal:  İkrar ( Hece. Altı dörtlük. Şiirin altında Yahya Kemal imzası 
olsa da aslına uygun olarak Abdulbaki Fevzi tarafından aktarılmış notu vardır.) nu. :20, s. 3 
 
[BOZTEPE] Halil Nihat:  Be-Tarz-ı Kudema / Çıkıyor ( Aruz. Ayine-i Devran üst ithaflı on 
yedi beyitlik bir şiir. Devrin olaylarına mizahi bir açıdan bakıyor.) nu. :1, s. 2 
 
[BÖLÜKBAŞI] Rıza Tevfik:  Feylesof’un Mektubu ( Rıza Tevfik’in Refik Halit’e yazdığı bir 
mektup.) nu. :14, s. 1 
 
[BÖLÜKBAŞI] Rıza Tevfik:  Sırası Değil ( Hece. On yedi dörtlük.) nu. :36, s. 1 
 
[BÖLÜKBAŞI] Rıza Tevfik: Yeni Hars ( Hece, on altı dörtlük.) nu. :42, s. 1 
 
[BÖLÜKBAŞI] Rıza Tevfik:  Ne Oldu? ( Hece, on dört dörtlük.) nu. :45, s. 1 
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Burhanettin Ali:  Asriler Serisi ( Aruz, yirmi mısra.) nu. :29, s. 3 
 
Celal Nuri: bk. [İLERİ], Celal Nuri 
 
Çimdik: bk. Fiske,  [ORTAÇ], Yusuf Ziya 
 
Çimdik: Rıza Tevfik Bey’den Halil Nihat Bey’e (Hece. Üç kıtalık bir şiir) nu. :3, s. 1 
 
Çimdik: Şairlere Dair / Yahya Baba (Aruz. Yedi beyit.) nu. :4, s. 3 
 
F. A: bk. [AYKAÇ], Fazıl Ahmet 
 
F. A. : Kafiye Antikaları ( Aruz. Beş Beyit.) nu. :17, s. 1 
 
Fahrünnisa Fahrettin:  Kısa Hikaye / Tuzak ( Belkıs Hanım’a kocası giyim kuşamından dolayı 
kızarak dışarı çıkar. Kocasını gazetede gören Belkıs Hanım bunun kendisinin ve diğer 
kadınların böyle giyinmelerini engellemek için kurulmuş bir tuzak olduğunu anlar. Hatta 
kocasının Modaya Karşı Mücadele Cemiyeti hafiyesi olduğunu düşünür. Bundan sonra daha 
fazlaca süslenip giyinmeye karar verir.) nu. :25, s. 4 
 
Ercüment Ekrem: bk. [TALU], Ercüment Ekrem 
 
Fazıl Ahmet: bk. [AYKAÇ], Fazıl Ahmet 
 
Ferhat: Manzum Hikâye  / Hırsız ( Bir adam hırsız var diye uyanır. Oğlunun odasından sesler 
gelir. Ancak ses, hırsızın değil oğlu ile hizmetçinin sesidir…) nu. :16, s. 2 
 
Ferhat: Dostlar Ne Âlemde-1 Ay Dede (Hece, altı dörtlük. Dördüncü dörtlükteki son iki 
mısraın - Birkaç lira avans ver de, / Doldurayım semiz bir kaz!- yerine  “Elli lira avans ver de 
/ Cebim para görsün biraz.” mısralarının gelebileceği dipnotla belirtilmiştir.) nu. :23, s. 3 
 
Fiske: bk. [ORHON], Orhan Seyfi 
 
Fiske: Yeni Sene ( Yeni seneyle ilgili şakalardan bahsediyor.) nu. :2, s. 3 
 
Fiske: Zamane Hali-1 / Zamane Kadını-2 (Hece. Sekiz dörtlükten oluşan bir şiir) nu. :4, s. 4 
 
Fiske: Dahilî Şuûn / Romatizmaya Dair Bir Konferans ( Yahya Kemal’in “romantizme dair 
konferansı” “romatizmaya” dair diye yanlış basılınca kenar mahalle kadınlarının konferans 
salonun doldurmalarından ve şair ile kadınların şaşkınlığından bahsediyor.) nu. :5, s. 4 
 
Fiske: Gönlümle Kesem ( Hece. 22 mısra. Şiirin altında “12 Kanunusani 338” tarihi vardır.) 
nu. :7, s. 4 
 
Fiske: Oyunlara Dair / (Fantezi) Yılbaşında ( Annesiyle kızının yılbaşı gecesi babalarına 
yaptığı evlilik şakası anlatılıyor. İki meclisten meydana geliyor oyun. Kahramanlar anne, baba 
ve kızdır. Hem nesir hem de manzum kısımlar vardır.) nu. :8, s. 4 
 
Fiske: Memur Beylerden Memure Hanımefendilere Açık İstida ( Hece. Otuz altı mısra.)  
nu. :19, s. 3 
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[GÜNTEKİN] Reşat Nuri:  Feminist Bir Mahalle İmamı (Genç kızları vakitsiz olarak çarşafa 
sokmanın yanlışlığın savunan bir imamın durumu anlatan hikâyedir.) nu. :1, s. 4 
 
[GÜNTEKİN] Reşat Nuri:  Fantezi Hikaye / Firavun’un Terbiyesi (Hoca Musa Efendi’nin 
Yunus adında bir oğlu vardır. Musa Efendi oğlunu bir türlü terbiye edemeyince namını 
evvelden duyduğu Kıtırlı köyünden Kıtmir Hoca’ya oğlunu terbiye için götürür. Kıtmir Hoca 
Yunus’u emanet alır ve her türlü işi yaptırmak ve hakir görmek suretiyle onu terbiye etmeye 
çalışır. Ve ondan kendisinin ne yaparsa aynısını yapmasını ister. Kıtmir Hoca’nın evde 
olmadığı bir gün Yunus, hocanın karısın odasına gider. Karısı, niçin orada olduğunu 
sorduğunda ise hocasının yaptığı her şeyi yapması gerektiği için orada olduğunu söyler.) 
nu. :21, s. 2 
 
[GÜNTEKİN] Reşat Nuri:  Kısa Hikaye / Satılık Ud ( Muharrem Paşa elindeki alacağı parayı 
güvenip eve misafir çağırır ama elinde para olmaz. O esnada eve amcası Nusret Bey gelir 
ondan para isteyince amca hemen geri döner. Gelecek misafirleri ağırlamak için elindeki udu, 
kızına ud almak isteyen bakkala satmak ister ama gururuna yediremez. On beş liraya ihtiyacı 
vardır. Daha sonra udu amcası Nusret Bey’in uduymuş gibi bakkala satmaya çalışır. Biraz 
yukarıdan davranarak udu bakkala satar. Bakkala da isterse parayı kendine verebileceğini, 
kendisinin ona iletebileceğinin söyler. Bakkal da ona zaten Nusret Bey’in ona otuz beş, kırk 
lira borcu olduğu söyleyerek Nusret Bey’in borç hesabından on beş lira düşerek udu alır.)  
nu. :36, s. 2 
 
Güzide Sabri: bk. [AYGÜN], Güzide Sabri 
 
Halide Edip: bk. [ADIVAR], Halide Edip 
 
Halil Nihat: bk. [BOZTEPE], Halil Nihat 
 
Hamdullah: Ramazan Hikayeleri-1 (Bektaşi’nin ramazanda yaptığı davulculuğu anlatıyor.) 
nu. :35, s. 3 
 
İdris Sabih: Asri Beylerden Biri ( Hece, yedi dörtlük.) nu. :23, s. 4 
 
[İLERİ] Celal Nuri: Temaşa Âlemi / Vecizeler (Yazar çeşitli siyasi ve sosyal olayları 
vecizelerle birleştirmiştir.) nu. :16, s. 4 
 
[İLERİ] Celal Nuri: Temaşa Âlemi / Bu Gidişle Üç Ay Sonra Bir Peyam-ı Eyyam ( Yazının 
altında Celal Nuri’nin imzası olsa da onun matbuat ile atıp tutmasından bahsediliyor.)  
nu. :32, s. 3 
 
Kamber: bk. Amber, O. C, [KAYGILI], Osman Cemal 
 
Kamber: Kadınlara Dair / Beklenen Fedai ( Meşrutiyet devrinde hep bir erkek çocuk isteyen 
ama art arda üç kız çocuğu olan bir arkadaşından bahsediyor.) nu. :4, s. 2 
 
Kamber: Şairlere Dair / Abdülhak Şinasi’ye ( Arzu. Altı beyit) nu. :6, s. 1 
 
Kamber: Anadolu’ya Dair / Ben Kimim (Hece. Beş dörtlük. Şiirin üst kısmında “ Ankara’da 
bulunan Türk Şairi Mehmet Emin Bey tarafından gönderilmiştir ibaresi mevcuttur.)  
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nu. :6, s. 4 
 
Kamber: Mülakatlarımız / El Cünûn-u Fünûn Akla Seb’ûn ( Yazar, Toptaşı’nda bulunan akıl 
hastanesindeki hastalarla yaptığı mülakatı anlatıyor.) nu. :22, s. 4 
 
[KARAOSMANOĞLU] Yakup Kadri: Temaşa Âlemi (Onlar Gibi) / Erenlerin Bağından ( 
Eserin içerisinden bölümlerden bahsedilmiş.) nu. :20, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: İstikbalime Dair ( Yazar, geçmişini ve içinde bulunduğu durumu 
düşünüp kendisinin ve toplumun geleceğin endişe ettiğini dile getiriyor.) nu. :1, s. 3-4 
 
[KARAY] Refik Halit: Lafla Peynir Gemisi Yürüse İdi ( Başlığın hemen altında “Lafla 
Peynir Gemisi Yürümez” atasözü vardır. (Hürriyetin ilanıyla verilen atılan ve nutuklar ve 
burada verilip de tutulmayan vaatlerden bahsediyor.) nu. :3, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit:  İzzet-i Nefis Meselesi ( Çocukluk yıllarında izzet-i nefsi yüzünden 
başına gelen olayları anlatıyor.) nu. :4, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: Politikacılar-1 ( Yazar politikada olduğu yıllarda hiç beğenmedikleri 
ve itibar etmedikleri bir zatın yükselip en yüksek makamlara gelmesinden bahsediyor.) 
nu. :5, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: Ölümüme Dair ( Yazar ölüm korkusundan ve değişik ölüm 
tasavvurlarından bahsediyor.) nu. :6, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit:  Bir Guguklu Saatin Azizliği ( Yazar odasında bir guguklu saat vardır. 
Bu saat odaya biri gelip de fazlaca yalan söylediğinde veya mübalağa yaptığında saat başını 
beklemeden öter. Yazar, saatin bu durumunu o kişileri uyarmak olarak yorumlar.) nu. :7, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit:  Kara Kış Musahabesi / Çini Soba Meselesi ( Yazar çini sobaların 
teneke sobalardan daha iyi olduğunu düşünerek herkese çini sobası verilmesi konusunda bir 
hayal kurar. Önce memurlara birer soba verilmesine karar verilir ve memurlardan kesintiye 
başlanır. Uzun bürokratik uğraşlar dış siyasi baskılar sonucu karar uygulamaya koyulur ve 
Çin’e sipariş verilir. Ancak Çin’de soba yoktur. Memurlar durumu öğrenince paralarını geri 
ister. Ankara, parayı veremeyince sobaları kendisi üretmeyi düşünür. Bu arada havalar ısınmış 
ve yaz gelmiştir. Çini ve çömlek ustalarıyla konuşularak Göksu’ya bir fabrika açılır ve en 
deneyimli ustalar çağrılır. Ustalar numune sobayı görünce bunun bir sanat eseri olduğunu 
söyler ve ancak haftada iki tane yapılabileceğini söyler. O sırada ustalardan birisi bayılır. 
Çünkü Ankara üç yüz bin soba istemektedir. Ertesi gün haber gazetelerde çıkar. Durumdan 
dolayı sobalar ancak iltimasla alınabilmektedir. Bir kişi alır. Lakin soba numuneye hiç 
benzemez. Saksıdan büyük, küpten küçük, kiremit renginde ve hiçbir borunun uymadığı bir 
sobadır. Tek eksiği demir aksamıdır. Emanet, isteyenlere Ankara’daki top fabrikasında demir 
soba yaptırmaya başlar. Böylece ilk millî soba imalatı teşebbüsü de başarısızlıkla sonuçlanır.) 
nu. :9, s. 3-4 
 
[KARAY] Refik Halit: Politikacılar-2 ( Kurnazlığı sayesinde hem İttihatçılarla hem de 
İtilafçılarla iyi geçinen ve hep dört ayağının üstüne düşen bir politikacıdan bahsediyor.)  
nu. :11, s. 3 
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[KARAY] Refik Halit: Çarşı Pazara Dair ( Yazar İstanbul’da yaşanan mevsim 
değişikliklerinden bahsederken bunların nasıl anlaşıldığını söylüyor. Şekerci sesi baharın, 
çilekçi sesi yazın, kestaneci sesi sonbaharın ve tahin helvacısının sesi de kışın başlangıcıdır.) 
nu. :12, s. 4 
 
[KARAY] Refik Halit: Yeni Beyoğlu / Bir Gezinti ( Değişen Beyoğlu’nun methini duyar ve 
arkadaşlarıyla oraya gezmeye gider.) nu. :17, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Köpeklere Dair / Levha-yı Mazi  ( Yazar, yolda gördüğü ve ölmek 
üzere olan bir köpeğe bakarak onun atalarının bir zamanlar ne kadar kahraman ve itibarlı 
olduğunu düşünerek onunla konuşmaya başlar. Ancak köpek hep aynıdır. Yazar sonunda 
onun için en iyisinin zehirli bir et parçası olduğunu düşünür.) nu. :18, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: Benim Harp Zenginliğim-1 ( Yazar aday gittiğinde, oraya gelenler 
genelde harp zengini olduğundan kendisi de öyle sanılır ve ona göre muamele edilir. Yazar 
çok zor durumda kalır. Çünkü cebinde diğer harp zenginleriyle mukayese edilmekten çok 
uzak ancak yol parasını ve arkadaşıyla yemek parasını ödeyecek olan altmış lira(!) vardır.) 
nu. :19, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Benim Harp Zenginliğim-2 ( Yazar bir önceki yazısına devam eder. 
Adada kendisini harp zengini sananlar aynı muameleye devam eder.) nu. :20, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Bir Yenice Paketi Hakkında İlmi Fenni Tetebbuât ( Başlığın hemen 
altında “İkdam Sahib-i Âlimi Hezarfen Ahmet Cevdet Bey’e” ithafı vardır. Yazar, Ahmet 
Cevdet Bey’in bu zamana kadar her alanda okuyucularını bilgilendirdiğini söyleyip onu över 
ve kendisinin de artık böyle davranacağını belirtir. Yazar, bir Yenice sigara paketinin her 
yönden tahliliyle işe başlar.) nu. :23, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Kadınlara Dair / İki Ruzname ( İki gencin günlüklerinden bahsediyor. 
Buradaki olaylar anlatılıyor.) nu. :24, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Moda Musahabesi / Bir Bela ( Yazar, bazı keşif ve icatlardan 
bahsettikten sonra ince kadın çorabına gelir. Bu çorap çıkınca eteklerin boyu kısalmış, 
çoraplar uzamış etekler kısalmış ve kadınlar çirkin olsa bile çorap sayesinde güzel görünmeye 
başlamıştır. Yazar, ince kadın çorabıyla kadınların her bakımdan değiştiğini söylüyor. Ve 
bunun da toplumdaki erkeklerin üzerine olan etkisinden bahsediyor.) nu. :25, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Biraz da Erkeklere Bakalım-1 ( Yazdığı yazılarla sürekli kadınlarla 
ilgili mevzulara değinen yazara Aka Gündüz tarafından Mehmet Çeh ağzıyla bir tehdit 
mektubu gelir. Burada mektubu yazan kadın biraz da erkeklerle ilgili bahislerden 
bahsetmesini isterler ve yazar da bu yazısında erkeklerle ilgili konulara değinir. Burada bir 
kadının hatıra defterinden alıntı yapılmış ve kadının kendisini bakımlı bir erkek yapmak için 
uğraşan kocasından bahsedilmiştir.) nu. :26, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit:  O Benim Elime Geçseydi ( Yazar, bir önceki yazısında kendini yeren 
ve kesip köpeklere dağıtacağını söyleyen Mehmet Çeh’e de kendisi bir ceza vermek ister; ama 
bu ceza insanlık cezasıdır.) nu. :27, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit:  Biraz da Erkeklere Bakalım-2 ( Önceki yazının devamı olarak yine 
bir kadının hatıra defterinden alıntı yaparak kadının şair kocasından bahsediyor. Şiirden ve 
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şairlerden kaçan bir kadının evlendikten sonra kocasının hiç şiirden anlamadığı halde şairlik 
taslamasından dolayı çektiği ıstıraplar anlatılıyor. Yazının sonunda gelecek haftada sporcu bir 
kocadan bahsedileceği söylenmiştir.) nu. :28, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Acı Bir Baha Hatırası ( Yazar, arkadaşlarıyla baharın güzelliklerinden 
istifade için bir gün mektebi kırarlar. Amaçları eğlenmek, gezmek, yemek, içmektir. Ama 
maalesef ceplerindeki paranın eksikliği onların bu hayallerinin yarım kalmasına sebep olur ve 
izlerinin üstüne yorgun bir vaziyette mektebe dönerler.) nu. :30, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: Biraz da Erkeklere Bakalım-3 ( Önceki iki yazının devamı olarak yine 
bir kadının hatıra defterinden yola çıkarak bu sefer sporcu bir kocadan bahseder. Bihter 
Hanım, çayırda görüp beğendiği hemen evlendiği kocası Rakım’ı anlatır. Rakım futbolcudur. 
Çok atletik yapılı, vücudu çok atletiktir. Ama Bihter Hanım bunların hiçbirinden 
faydalanamaz. Kocasının işi gücü spordur. Bir yastığa baş koyamamış, yan yana bile 
sokulamamıştır. Hatta kocası yorulurum diye ona yaklaşmamıştır bile. Bihter Hanım kocasına 
rastlayıp da onunla evleneceğine Celal Nuri’yle, Orhan Seyfi’yle tanışıp onlarla beraber 
olmaya, sobanın başında üşüyüp, titreyerek şiir okumaya razıdır.) nu. :32, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit:  Bizde Musiki / Saz Faslı ( Yazar eğlenmek, dinlenmek, mesut olmak, 
keyf çatmak için bir saz faslından başı ağrılar içinde çıkmış hatta çıkmamış uyandırılmak 
suretiyle salondan ayrılmıştır. Çünkü saz faslında alaturka musikiden hiçbir iz olmadığı gibi 
son derece ehliyetsiz insanlar sahneye çıkmıştır.) nu. :33, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: Nakş-ı Ber-Âb / Yeni Bir Zengin (Yaptığı usulsüzlükle mahkemeye 
düşen bir memur, nasıl olsa mahkemede ceza almayacak ve yeni bir zengin olarak aramıza 
katılacak, milletin paraları da arada uçup gidecektir.) nu. :35, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim-2 / Ramazan ve Teferruatına Dair 
( Yazar, küçük hanımefendiye bu sefer de ramazandan, davuldan, iftardan ve sahurdan 
bahsederek bu konularda onu bilgilendirir.) nu. :36, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: Doğru Yalan ( Aile oyunu, bir perde. Bir ramazan akşamı, zevç 
yorgun, erken yatıp uyumak arzusunda; zevce ise “ Son vapurla İstanbul’a inelim, 
Darülbedayi’e gidelim ve gece dönelim!” diyor. Vapura ancak üç çeyrek vardır. Koca gitmek 
istemez. Karısına vapurda bir bayanla karşılaştığı yalanını uydurarak başından geçenleri 
anlatır ve o esnada vapur gider. Her ne kadar karısı, kocasının gitmemek için bunları 
uydurduğuna inansa da koca içinden hâlâ o kadını düşünmektedir.) nu. :37, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit:  İhtiyar Olmuşuz ( Yazı bir ramazan gecesi münasebetiyle yazılmıştır. 
Yazar, bir ramazan gecesi Şehzadebaşı’na yaptığı gezde çok yorulur. Sabah kalktığında 
yorgunluğundan, ağrılarından ve uykusuzluğundan artık yaşlandığını, eskisi gibi olmadığını 
anlar ve ihtiyarlamış olduğunu düşünür.) nu. :38, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit:  Hanımlarla Gezintiler-1 ( Yazar, akrabasından olan İshak’ı 
Sirkeci’de görür. İshak çok yorgun ve harap bir haldedir. Sebebini sorunca İshak ona 
başından geçen macerayı anlatır. Amcasının kızları onunla çarşıya çıkıp gezip dolaşmayı 
teklif etmişlerdir. O da hanımlarla gezintinin hoş olacağını düşünüp hemen kabul etmiş ve 
süslenerek iskele onları karşılamaya gitmiştir. Daha karşılamayla başlayan aksilikler gezi 
bitene kadar devam eder. Hanımlarla gezmeye can atan İshak onların naz ve kaprislerinden, 
oradan oraya gezmelerinden bîtap düşmüş ve kendini Sirkeci’ye zor atmıştır.) nu. :39, s. 2 
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[KARAY] Refik Halit: Hanımlarla Gezintiler-2 ( Birinci kısmın devamı olarak İshak 
hanımlarla gezintisini anlatmaya devam eder.) nu. :40, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: Yumurta Bahsi ( Son zamanlarda yumurtadan bahis artmıştır. Yazar 
siyasiler arasında bundan sonra kurşun yerine yumurta savaşı olabileceğini söyler. Hatta 
savaşlarda top yerine devekuşu yumurtası, kurşun yerine tavuk yumurtası kullanılmasını 
söyler. Savaşta bundan sonra asker kurşun yerine yumurta yiyecek bırakın ölmeyi karnı 
doyacaktır. Ve yumurta üreticileri de böylece zenginleşecektir…) nu. :41, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Hanımlarla Gezintiler-3 ( Yazarın akrabası hanımlarla gezintisinin 
devamını ve hanımlardan nasıl ayrıldığını ve bu duruma nasıl sevindiğini anlatıyor.)  
nu. :42, s. 3 
 
[KARAY] Refik Halit: Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim-3 / Eski İstanbul’a Dair ( Yazar, 
küçük hanımefendiye bu defa İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdirmiş ve onun Piyer Loti ve 
Klodfarer’den öğrendiklerinin eksiklerini tamamlamış, yanlışlarını düzeltmiştir.) nu. :44, s. 2 
 
[KARAY] Refik Halit: Fena Huylarımdan Biri ( Yazar, tanzim ve ıslah merak ve 
titizliğinden bahsediyor. Her işinde nizam ve tertibi gözetmeye çalışıyor hatta sokakta 
gördüğü bir bayanı veya erkeği üzerlerindeki kıyafetin intizamsızlığından dolayı 
uyarmaktadır. Yazar bu nizam ve ıslaha düşkünlüğünü edebiyat âleminde de uygulamak ister. 
Meselâ Yakup Kadri’nin çıplak başına Celal Sahir’in lüzumundan fazla saçının bir kısmının 
ilave edilmesinin her ikisi açısından iyi olacağını düşünür.) nu. :45, s. 2 
 
[KAYGILI], Osman Cemal: bk. Amber, Kamber, Kıvılcım, O. C 
 
[KAYGILI] Osman Cemal: İstanbul Muhibblerine / Güzel İstanbul’a Dair ( Yazar, 
İstanbul’un çehresinin değişmesinden ve bu değişikliğin İstanbul’u çirkinleştirmesinden 
bahsediyor. Ancak hiç kimse bu konuda bir şey yapmamaktadır.) nu. :25, s. 2 
 
[KAYGILI] Osman Cemal: Emraz-ı Asabiyye ve Akliyyeye Dair ( Sıhhiye müdürlüğünün 
yayınladığı bir kitapta İstanbul’da deli sayısının yüzde elliyi belirtmesi üzerine yazar konuyla 
ilgili fikirlerini dile getiriyor.) nu. :28, s. 3 
 
[KAYGILI] Osman Cemal: Ah Ne Olurdu ( Yazar, mekteplilerin grev yapıp okula 
gitmemesine hak vererek kendisi de bir mektepli olmak ister. Eğer kendisi de mektepli 
olsaydı okula gitmeyecekti ve kırlara çıkıp baharın gelişini doya doya tadacaktı.) nu. :31, s. 3 
 
[KAYGILI] Osman Cemal: Hâk-i Pâyiniz ( Hâk-i pâyiniz sözü eskiden çok moda olsa da 
şimdi eskisi kadar kullanılmamaktadır. Ancak bakkallık yapan Mehmet Efendi bu sözü diline 
pelesenk yapmıştır gelene geçen herkese böyle sorular sorarmış. Bir gün gecenin bir vakti bir 
sarhoş gelip bir sigara ve kibrit ister. Mehmet Efendi de ona ne istediğini süslü sözlerle ve 
hâk-i pâyinizi de ekleyerek tekrar sorar. Sarhoş kendisiyle Mehmet Efendinin alay ettiğini 
düşünür ve ona vurur. Mehmet Efendi tekrar hâk-i pâyiniz diyerek durumu anlatmaya 
çalıştıkça sarhoş kızar ve bakkalı fena halde döver. Durum karakola intikal ettiğinde sarhoş 
kendisinden bir sigara ve kibrit istediğini söylediği halde Mehmet Efendi’nin hâk-i pâyiniz 
diyerek kendisiyle alay ettiğini söyler.  Durum Mehmet Efendi’ye sorulunca o yine hâk-i 
pâyiniz diyerek polislere dert anlatmaya çalışır.) nu. :34, s. 3 
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[KAYGILI] Osman Cemal: Ramazan Musahabesi / Sazlar ve Sözler ( Türk musikisinde iki 
yüzü aşkın makam olmasına rağmen son zamanlarda sadece Uşşâk, Hicâz, Nihâvent, Hüzzâm 
gibi dört makama indiğinden yakınıyor yazar. Her yerde sadece bu makamlar icra edilmekte 
ve bunlar da hakkıyla uygulanamamaktadır. Yazar bunun suçunu Ziya Gökalp ve onun 
gibilere bulur. Çünkü onlar hece diye diye şiiri yolunmuş kaza çevirirken kaval diyerek de 
musikiyi bu hale getirmişledir.) nu. :38, s. 4 
 
[KAYGILI] Osman Cemal: Ramazan Musahabesi / Maziye Tahassür ( Yazar; şair, müverrih, 
muharrir herkesin özellikle de ramazan ayında maziyi hatırladıklarını, özlediklerini ve maziye 
hasretle aradıklarını söyler. Ancak hiçbirisi çıkıp da bunu açık açık söyleyemez. Bunun en 
güzel örneğini Yahya Kemal verir. Yahya Kemal gittiği bir tulumbacı kahvesinde 
külhanbeyleri ve bıçkınlarla eğlenip, semai söylerken hep aklına mazi gelir. Yazara göre 
Yahya Kemal “Dergâh”ı kapatıp “Sandık” diye bir mecmua çıkarmalı ve tamamıyla maziye 
dönmelidir.) nu. :39, s. 3 
 
[KAYGILI] Osman Cemal: Bayram Musahabesi / Ah Çocukluk ( Yazar, çocukluk zamanını 
hatırlar ve o devreye dönmek için her şeyi yapabileceğini söyler. Ayrıca kendi devrindeki 
çocuklarla şimdiki çocukları ve eğlenceleri mukayese eder.) nu. :43, s. 2 
 
[KAYGILI] Osman Cemal: Matbuat Âlemi / Dergah’ta Ne Var, Ne Yok (Bir aydır çıkmayan 
Dergah’ın tekrar çıkmasıyla mecmuada meydana gelen değişikliklerden bahsediyor. Ayrıca ir 
iki cümleyle de Düşünce ve Yarın mecmualarından bahsediyor.) nu. :44, s. 4 
 
[KAYGILI] Osman Cemal: İntihar Bolluğu ( Yazar son zamanlardaki intiharların bolluğuna 
dikkat çekerek bunların ekserisinin de aşk ve sevda intiharı olması üzerine durur. İntihar eden 
âşıklar sevgililerinin kendilerinin ölümlerine üzüleceğini düşünerek aldandıklarını söyler. 
Çünkü hiçbir maşuka intihar seviyesine gelmiş bir âşığı istemez. Yazar eğer kendisi intihar 
edecek olsaydı bunu sıcak bir yaza günü denize atmak suretiyle yapacağını söyler. Çünkü o 
esnada sıcaklardan bunalan birçok insan intiharı bahane ederek onu kurtarmak için denize 
atlayacaktır.) nu. :45, s. 3 
 
Kıvılcım: bk. Amber, Kamber, [KAYGILI] Osman Cemal, O. C 
 
Kıvılcım: Musahabe-1 / Tagyip  Edenler Hakkında (Bilimin insanı bir yerde kaybedip başka 
yerde çıkarma uğraşı anlatılıyor. Yazar bunu ruhun öldükten sonra başka bedene geçmesiyle 
bağdaştırıyor. Ayrıca savaş zamanı ortada görünmeyen İttihatçıların birer birer ortaya çıkıp 
havadan önemli makamlara gelmesini bu bilimsel çalışmalara bağlıyor.) nu. :8, s. 2 
 
Kıvılcım: Musahabe-yi Mizahiye-2 / İaşe Davası Hakkında ( Harb-i Umumi esnasında 
memleketin sosyal ve ekonomik durumunu düzeltmek için bir İaşe Nazırlığı kurulmuş ve 
büyük sermaye temin edilerek birçok müteahhide, esnafa paralar verilerek ticaret yapmaları 
istenmiştir. Tüm bunlar devam ederken ateşkes ilan edilmiş ancak İaşe Nazırlığı’nın sarf ettiği 
paralardan hiçbir haber olmadığı gibi pek bir iş de yapılmamıştır. Şu an mahkemede bu dava 
görüşülmekte olup işin içinden çıkamayan hakimler davayı tersinden başlatmışlarsa da yine 
pek bir sonuç çıkmamıştır. Yazar, davadan ümidi yoktur. Çünkü bizlerde günlük hayatta 
karıştırdığımız ileri çözmek için gerisin geriye gideriz ama pek sonuç alamayız.) nu. :10, s. 2 
 
Kıvılcım: Musahabe-yi Mizahiye-3 / Sû-i İstimalat Hakkında ( Vakit gazetesinin başlatmış 
olduğu sû-i istimal konulu bir yazının edebiyat, matbuat hatta belediye meclisi tarafından 
ilgiyle karşılanması ve bu konuyla ilgili yapılan faaliyetlerden bahsediliyor.) nu. :12, s. 2 
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Kıvılcım: Musahabe-yi Mizahiye-4 / Çöpçüler ve Avukatlar hakkında ( Yazar, avukatların ve 
çöpçülerin grevinden bahsediyor.) nu. :16, s. 2 
 
Kıvılcım: Kısa Hikâye / İki Yapışık Kardeşler ( Dünyaya yapışık olarak gelen Ahmet ile 
Mehmet her ne kadar vücutça yapışık olsalar da ruhen, fikren ve karakter olarak hep 
farklıdırlar. Babaları bunları ayırtmak için uğraşmışsa da nafile başaramamıştır. Biri İttihatçı 
biti İtilafçıdır. Biri okumayı yazmayı severken diğerinin hiç işi olmamaktadır. Bu ayrılık ve 
zıtlık hep devam eder. Biri hain-i vatan iken diğer ocakçı olarak cepheye gitmek istemesine 
rağmen durumlarından dolayı bunu beceremezler. En sonunda bir hekim bunları 
ayırabileceğini söyler ve ameliyat eder. Ayrılıp iki ayrı insan olan Ahmet ile Mehmet, daha 
tam iyileşmemişken kavgaya tutuşur. Biri diğerine hain-i vatan, öbürü ona ocakçı derken 
birbirlerine girerler, denize düşerler ve ölürler. Yıllarca birbirlerine tahammül eden iki kardeş 
ayrılınca tahammül edemeyip birbirlerini öldürmüşlerdir.) nu. :30, s. 4 
 
Kıvılcım: Ramazan Musahabesi / Davul (Eski ramazanlardan ve ramazan davulcularından 
bahsediyor, şimdi bunların eskisi gibi olmadığını söylüyor.) nu. :35, s. 1 
 
Kıvılcım: Ramazan Musahabesi / Eyüp’te Bir Gece-1 ( Eyüp’te son derece modern tarzda(!) 
giyinip gezen genç kadın ve erkeklerden bahseden yazar, bunların böyle giyinmelerine, 
etraftaki klasik tarzda giyinen insanları beğenmemelerine rağmen onlarında babalarının ve 
annelerinin hala o, eleştirdikleri insanlar gibi giyindiklerini söylüyor.) nu. :36, s .4 
 
Kıvılcım: Ramazan Musahabesi / Eyüp’te Bir Gece-2 ( Yazar Eyüp’teki gezintisine devam 
eder. Teravihten sonra gittiği saz faslından da bir zevk almaz oradakilere biraz vezin ve ahenk 
öğretilmesi gerektiğini düşünür.) nu. :37. s. 3 
 
Kıvılcım:  Anadolu’ya Dair / Mecburi İzdivaç Hakkında ( Erzurum mebusu Salih Efendi’nin 
meclise sunduğu mecburi izdivaç layihası ilgili düşüncelerini ve bu layihalara gelen tepkileri 
dile getiriliyor.) nu. :44, s. 3 
 
Kirpi: bk. Ay Dede, [KARAY] Refik Halit   
 
Kirpi:  Kadınlara Dair / Mantolar Kaça Mal Oluyor? ( Kadınların manto alabilmek için 
neleri feda ettiklerini anlatan bir yazı.) nu. :1, s. 2 
 
Kirpi:  Kadınlara Dair / Mantolar Neye Mal Oluyor? ( Bir önceki yazının devamı olan bir 
yazı.) nu. :2, s. 2 
 
Kirpi:  Kadınlara Dair / Hülya ile Hakikat ( Sevgililerin birbirleriyle ilgili kurdukları 
romantik hayaller ve bunun karşısındaki hiç de hoş olmayan gerçekler anlatılmaktadır.)   
nu. :3, s. 2 
 
Kirpi: Be-Tarz-ı Kudema / Vak’a-i Sene-i erbain ve selase mi’e ve elf  Nizâ’-i Sabıka Elçi 
Hoca Rıza Çelebi Baş şeyh Nazif Efendi (Rıza Tevfik ile Süleyman Nazif’ten bahsediyor. İki 
şair arasındaki ilişkiden dem vuruyor.) nu. :6, s. 2 
 
Kirpi: Yeni Sokak İsimleri ( Yazar İstanbul’daki değişen sokak isimlerinden yola çıkarak 
kendi de bir iki isim önerir.  Meselâ (Yakup Ağa) ve (Yahya Çelebi) mahallelerinin (Yakup 
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Kadri Ağa) ve (Yahya Kemal Çelebi) suretinde değiştirilmesiyle bir şair ve nasirin isminin 
ölümsüzleşeceğinden ve edebiyatın mevkisinin yükseleceğinden bahseder.) nu. :10, s. 2 
 
Kirpi: Kadınlara Dair / Nasıl Evlenirler? ( Bir zevç ile zevcenin kurduğu izdivaç 
hayallerinden bahsediliyor. Yazar bu tür yazılarda yeni evleneceklere yardımcı olmak 
istediğini belirtiyor.) nu. :11, s. 2 
 
Kirpi:  Kadınlara Dair / Nasıl Evlenirler? (Yazar bir önceki yazısına başka bir zevç ve zevce 
adayıyla devam ediyor.) nu. :13, s. 2 
 
Kirpi: Oyunlara Dair / Mesfur’un Encamı ( Şehbender Mesfur Bey’in başrolde oynadığı üç 
perdelik bir mizahî dramdır. Mesfur’un macerası anlatılır. Ayrıca Mesfur’un başkatibi bir 
kadın, bir kız, köylü hizmetçi, şoförler, Gırhem, Vale dö Şambırlar, Metrdoteller)  
nu. :14, s. 2-3 
 
Kirpi: Mevsim Hikayesi / Öksürük ( Halûk Efendi Bir haftadır mütemadiyen öksürmekte 
hangi ilacı aldıysa rahatsızlığından kurtulamaz. Bir sabah hanımı odasına gelince dışarıda iki 
tane ciğer görür. Halûk Efendi de ciğerleri görünce korkudan bayılır. O esnada içeri giren 
kedi ciğerleri alıp kaçar. Herkes korkuyla beklerken ciğerlerin Halûk Bey’in değil de kasabın 
ciğerleri olduğunu anlaşılınca hepsi rahatlar. Ama öksürük hâlâ devam etmektedir.)  
nu. :15, s. 3-4 
 
Kirpi: Acaba Kim? ( Yazar, köprüde karşılaştığı, hasbıhal ettiği ve kendisiyle ilgili her bir 
şeyi bilen adamın kim olduğunu merak eder ancak bir türlü çıkaramaz.) nu. :16, s. 3 
 
Kirpi: Kadınlara Dair /Kısa Hikaye-Bir Tarz-ı Beyan ( Bir kadın toplantısında kadınlar, 
erkeklerin aşk ilanlarını yaparken çok zorlandıklarından bahsederler. Herkesin zihninden 
acayip ilan-ı aşk anları geçerken kadınlardan biri, kendisine âşık olan bir erkeğin ilan-ı aşk 
için ona bir sigara paketini, içinde iki sigara ve üstlerinin bir kâğıtla örtülü olarak vermesini 
anlatır.) nu. :21, s. 3 
 
Kirpi: Kadınlara Dair / Kadın Manto ve Elbiseleri ile Mücadele Cemiyeti ( Yazar, yanına 
gelen ve kadınların giydikleri pahalı manto ve elbiselere karşı gizli bir mücadele cemiyeti 
kuran adamla muhaverelerini anlatır. Adam, şırıngaya doldurduğu tuz ruhu veya asitle 
kadınların yanına yaklaşıp gizlice şırıngayı enjekte eder ve kaybolur. Sırtında koca bir delik 
veya yanık olan manto ya da elbise artık kullanılmaza olmuştur.) nu. :22, s. 2 
 
Kirpi: Kısa Hikaye / Olursa Böylesi Olsun ( Eskiden tanıdığı bir dostu yazara gelerek 
milliyeti istihkar edenlere karşı herkesin münasebeti kesmesini ister ve onların yaşama 
haklarının kalmaması sağlanmalıdır. Ayrıca bu konuda Darülfünun talebelerin hareketinin 
desteklenmemesinden dolayı kendine ve herkese de kızar. Yazara da onlar alnındaki karadan 
dolayı herkesin tanıyacağını söyler.) nu. :29, s. 2 
 
Kirpi: (Ceneve)’nin Tesiri ( Sulh olacağı zamanlarda bir muhalif yazara gelerek ne 
yapacaklarını sorar. O da Avrupa’da on beş liraya Avrupa’da çok rahat yaşayabileceğini 
söyler. Hatta bu parayla İstanbul’dakinden çok rahat ve lüks yaşayabileceğini söyler. Tam 
adam rahatlamışken gazetede Ceneve’deki para konferansını görür ve maalesef bunun bundan 
sonra mümkün olamayacağını söyler ve adam düşünceli bir şekilde tekrar geri gider.)  
nu. :31, s. 2 
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Kirpi: Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim-1/ Kemallere Dair ( İstanbul’da doğup büyüdüğü 
halde Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına dair hiç malumatı olmayan bir bayanla sohbet ederek 
ona bu konularda bilgi verir. İlk sohbetinde Kemalleri karıştıran bayana Ali Kemal’i, Yusuf 
Kemal Bey’i, Yahya Kemal’i ve Mustafa Kemal’i tek tek anlatarak onların kim olduklarını ve 
ne iş yaptıkların anlatır. Ve sonunda kendince sevinir. İyi ki Refiklerle Halitleri birbirine 
karıştırmamaktadır. Yoksa kendini Ahmet Refik, Halit Ziya ve Halit Fahri ile karıştırabilirdi.) 
nu. :34, s. 2 
 
Kirpi: Asri Keşfin Neticesi ( Üç perdelik oyun. Doktor, hamile bir bayana bundan sonra 
doğum esnasında kadınların değil kocalarının sancı çekeceğini söyleyerek onun çok rahat bir 
doğum yapacağını söyler. Ve bunun ilaçla, serumla değil psişik bir teknikle olacağını söyler. 
Koca da sancıya razıdır. Doğum günü geldiğinde kadın doğumu hiç sancısız bir şekilde 
yapmaktadır ve çok rahattır. Ancak zevçte de sancı yoktur. Doktor duruma bir mana veremez. 
Birazdan içeri sancılar içinde kıvrılan bir genç girer. Doktor, gelenin kadının amcasının oğlu 
olduğunu öğrenince her şeyin sebebini anlar.) nu. :43, s. 3 
 
Kumru: bk. [SEDES], Selami İzzet 
 
Kumru: Bir Ameliyat (Apandis ameliyatı olan bir hastanın karnında cımbız, tabaka vs. 
unutulmasından dolayı hastanın birkaç defa kesilip dikilmesi anlatılıyor.) nu. :7, s. 2 
 
Kumru: Küçük Hikaye / Dargınlık ( Meşrutiyetten evvel çok iyi dost olan ve sıkça bilardo 
oynayan Hasan ve Hüseyin Efendiler bir oyun esnasında kedinin mani olduğu bir sayıyı kabul 
edep etmeme konusunda tartışırlar ve küserler. Meşrutiyetin ilan edildiği “mübarek” günlerde 
tekrar barışırlar ve eski vakayı birbirlerine hatırlatarak Hüseyin Efendi kendinin haksız 
olduğunu söyler. Hasan Efendi de kendinin haksız olduğunda diretince birbirlerine tekrar 
hakaret ederek yeniden küserler ve bir daha barışma fırsatı bulamazlar.) nu. :9, s. 2 
 
Kumru: Çıkışa Dair ( Yazar, evden normal çıkışla bir çapkının çıkışından başlayarak değişik 
yerlere çıkışları bunların anlamalarını anlatıyor.) nu. :11, s. 2 
 
Kumru: Kısa Hikaye / Gül  (Bir adam ve  karısı “Gül” ile aralarındaki diyalog anlatılır.) 
nu. :18, s. 2 
 
Kumru: Kısa Hikaye / Söylemeyi Unutmuş ( Hatice Hanım, evine yeni bir hizmetçi kız 
almıştır. Kızın adı Peyiman’dır. Kız çok iyi olasına rağmen tekrar edilmeden ve her şey bir bir 
söylenmeden hiçbir şeyi yapamaz. O gün akrabalarından biri kahvaltıya gelen Hatice Hanım, 
Peyiman’a ocağı su koyarak yumurta kaynatmasını söyler. Uzun zaman geçmesine rağmen 
yumurtalar gelmeyince kızarak mutfağa giden hanım ateşin ocağın altının yakılmadığını görür 
ve hizmetçiye kızar. O da hanımına, kendisine yakmasını söylemediği için yakmadığını 
söyler.) nu. :23, s. 2 
 
Kumru: Kısa Hikaye / Ahlak Sahibi ( Ahlak sahibi bir adam zenginliğini herkesten gizler. Bir 
gün karısı bir yeldirmeye seksen beş lira istediklerini söyleyerek eve girer. Ve peşinden de bir 
ihtiyarın kendisini takip ettiğini söyler. Kocası saklanarak adamı izler. Sonra çıkıp adamdan 
karısının namusuna zede verdiği için seksen beş lira ister. Adam bir Ay Dede gazetesi 
karşılığı bu parayı vereceğini söyler. Kocanın gayesi yeldirmenin parasını çıkarmaktır. Gidip 
Ay Dede’yi alır gelir. Geldiğinde adamı gitmiş, karısını da kendinden geçmiş vaziyette yatar 
vaziyette bulur.) nu. :28, s. 4 
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Kumru: Fantezi / İlk Aşk ( Yazar, çocuk yaşta âşık olduğu Leyla isimli bebek oyuncağı 
anlatıyor.) nu. :35, s. 3 
 
Mahmut Sadık: Musahabe-i Fenniye / Bir Hatıra ( Yazar, istibdat devrindeki bir hatıratından 
bahsediyor.) nu. :2, s. 3 
 
 Mehmet Sıdkı: Ay Dede’ye (Hece, yirmi altı mısra.) nu. :21, s. 4 
 
M. F. [Mücella Fitnat: Yakup Kadri, İkdam’da yazdığı bir yazıda kadınları karıştırıcı ve 
yorucu olarak niteler ve ara sıra onları başımızdan uzaklaştırmamız gerektiğini yazar. Yazar 
da Yakup Kadri gibi birinden bunu beklemediğini söyler ve onu eğer yoran ve kafasının 
karıştıran biri varsa onun da kadınlar değil Yahya Kemal olduğunu söyler. Yazının altında 21 
mayıs 338 tarihi vardır. Hamiş olarak da Ömer Rıza, Velit Efendi, Ali Emîrî, Tahir Nadi, 
Selahattin Enis’in selamları iletilmiştir.) nu. :42, s. 4 
 
O. C. : bk. Amber, Kamber, Kıvılcım, [KAYGILI] Osman Cemal 
 
O. C: Ramazan Hikayesi / Eskiden Bir Ramazan Günü ( Yazar, kalemde on arkadaşıyla 
çalıştıkları bir ramazan günü başkatibin dışarı çıkmasıyla yemeye içmeye başlarlar. Başkatip 
içeri girince içerideki sigara dumanı yiyecek kokularını duyar ve kızarak müdüre gider. 
Bunlar hemen içeriyi temizlemeye başlarlar. Kokuyu gidermek için birisi biberiye ruhu 
dökmek ister ancak şişenin hepsi birden dökülür ve o da daha kötü kokmaya başlar… Ertesi 
gün yazar ve arkadaşları başka kalemlere gönderilir.) nu. :40, s. 2 
 
Orhan Seyfi: bk.  Fiske, [ORHON] Orhan Seyfi 
 
[ORHON], Orhan Seyfi: bk. Fiske 
 
[ORHON] Orhan Seyfi: Nasrettin Hoca ile Mektup  ( Nasrettin Hoca’nın “Kavuk” fıkrasını 
anlatan dört kıtalık bir şiir.). nu. :1, s. 1 
 
[ORHON] Orhan Seyfi: Dul (Hece. Beş dörtlükten meydana gelen bir şiir. Altında 3 
Kânunusani 338 tarihi vardır) nu. :3, s. 2 
 
[ORHON] Orhan Seyfi: Kadın = Erkek (Hece. On sekiz mısra.) nu. :8, s. 1 
 
[ORHON] Orhan Seyfi: Kadınlara Dair / İlk Çarşaf ( Hece, beş dörtlük. Başında köşeli 
parantez içerisinde “Şâirin, “Gönülden Sesler” unvanıyla bu hafta intişâr eden nefis mecmûa‘-
yı eşârından iktibâs” notu vardır.) nu. :20, s. 3 
  
[ORTAÇ], Yusuf Ziya: bk. Çimdik 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikâye / Kahraman ( Şair vapurda gördüğü bastonlu bir 
genci savaş gazisi zannederek acırken arkadaşı onun “Çapkın Ali” namında bir olduğunu 
söyler ve ayağının da bir hovardalık esnasında kırıldığını anlatır.) nu. :2, s. 3 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikâye / Kısmet ( Yazar tünelde görüp peşine düştüğü güzel 
bayanın kendi hizmetçileri olduğunu anlayınca şaşırıyor ve üzülüyor.) nu. :3, s. 3 
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[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Asrilere Dair ( Hece. Yirmi iki mısradan oluşan bir şiir. Yeni yetme 
bir gençten bahsediyor. Başlığın hemen altında “Küçük Bey” ibaresi vardır.) nu. :4, s. 1 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Kadınlara Dair / Küçük Hanım (Hece. Yirmi sekiz mısra. Asri bir 
kadından bahsediyor.) nu. :5, s. 2 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikâye / Baht ( Yazar evlerinde misafir kalan bir genç kızla 
baş başa kalacağına sevinirken kız yerine karşısında eniştesini görünce hayal kırklığına 
uğruyor.) nu. :8, s. 2 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikâye / Düğün Günü ( Evli ve tekrar genç bir kızla 
evlenmek üzere olan bir adamın düğününe eski karısı gelir ve geline kendine değilse bile 
çocuklara acımasını söyler.) nu. :9, s. 2 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikâye / Saklambaç (Yazar, daha önceden sevdiği Perihan’la 
bir bahar günü baş başa geçirdiği maceradan bahsediyor.) nu. :10, s. 3 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikâye / Av (Süleyman Paşa’nın kızı Melahat’ın bir av 
esnasında kaybolması ve karşılaştığı bir gençle yaşadığı serüvenden bahsediliyor.)  
nu. :12, s. 3 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Bir Poker Partisi (Hece. Beş dörtlük. Bir kış gecesi oynanan poker 
partisinden bahsediliyor.) nu. :14, s. 3 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Fiske’ye Cevap ( Hece, beş dörtlük.) nu. :22, s. 2 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikaye / Gece Kuşu ( Yazar, Tarabya’da sevdiği ancak 
vuslatına eremediği Nihal’le geçirdiği bir geceden bahsediyor.) nu. :24, s. 4 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikaye / Deniz Banyosu ( Yazar, bir sabah uyandığında 
eskiden çok sevdiği bir şarkının sesini arar ve bunu söyleyenin genç bir dilber olduğunu 
görür. Dilber denize girer ama yazar orada bakakalır.) nu. :28, s. 3 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya: Manzum Hikaye / İlk Aşk ( Bir sonbahar akşamı güzel bir kızla 
geçirdikleri zamanı anlatıyor.) nu. :30, s. 3 
 
Osman Cemal: bk. Amber, Kamber, Kıvılcım, [KAYGILI] Osman Cemal,  
 
Ratıp: Kısa Hikaye / Biraz da Kadınlara Bakalım ( Yazar, seferberlik olunca İstanbul’a 
çağrılır. Ancak savaşmak yerine kayıkçılık yapar ve çok zengin olur. Savaş bitince de ticarete 
atılır ve zenginliği de artar. Parası arttıkça dostları da artar. Ve bir dostunun tanıştırdığı bir 
kadınla evlenir. Her gün gezmeler, yeni kıyafetler, eşya almalar evlilik sürer gider. 
İstanbul’da gezecek yer kalmayınca Avrupa’yı da açılırlar. Ve su gibi akıp çoğalan para yine 
su gibi akıp biter. Önce dostları sonra da karısı adamı terk eder gider.) nu. :44, s. 3-4 
 
Refik Halit: bk. Ay Dede, Kirpi, [KARAY] Refik Halit 
 
Reşat Nuri: bk. [GÜNTEKİN], Reşat Nuri 
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Rıfkı:  Her Şey Aksinedir ( Gazetede Aynıştayn ile ilgili bir konferans verildiğini okuyan 
yazar kendinin de onun gibi bir teori geliştirebileceğini düşünür ve teorisini bulur. Bu teori 
“Her Şey Aksinedir”. Yazar daha sonra siyasi, ekonomik, sosyal hayattan örnekler vererek bu 
teorisinin ispatlamaya çalışır.) nu. :29, s. 2-3 
 
Rıfkı:  Spor Musahabesi / Spor İnkılabı ( Batıdan bize geçen futbol, orada zevk aracı iken 
bizde bir tekmeleme ve itiş kakış sporu haline gelir. Hatta gençleri okullardan kaçıran, 
çamaşırlara zarar veren bir spordur. Yazar bunun yerine tulumba sporunun kurulması 
taraftarıdır. Çünkü yarısı yangınlarla yanan bir şehre yakışan bir spordur.) nu. :30, s. 2 
 
Rıfkı:  İttihatçı Olacağım Geliyor ( Yazar, gençliğinde savunduğu hatta bayraktarlığın yaptığı 
İttihat ve Terakki’nin şu anki icraatlarından memnun değildir. Bir zamanlar peşinde gittikleri 
her şeyi yapmaya göze aldıkları parti mecrasından çıkmıştır. Bunu gören yazar hiç istemediği 
halde ve tam tersi fikirde olmasına rağmen İtilafçı bile olmayı düşünür.) nu. :33, s. 2 
 
Rıfkı:  İçi, Dışı ( İnsanlar eğer isterlerse her şeyin gerçek halini görürler. Bazı şeylerin içi 
dışından belli olsa da bazı şeylerin dışından içi anlaşılmaz. Meselâ kebapçının önünden 
geçtikten sonra dişini karıştıran birinin aslında midesini boş olduğun dikkatlice bakanlar 
anlayabilir. Ya da bir gencin kendini sevgilisine çok zengin gibi göstermeye çalıştığı halde 
cebinde beş kuruşu olmadığını iyi bakanlar görebilir.) nu. :34, s. 4 
 
Rıza Tevfik: bk. [BÖLÜKBAŞI], Rıza Tevfik 
 
[SEDES] Selami İzzet: bk. Kumru 
 
[SEDES] Selami İzzet: Küçük Hikâye / Kadın İktisadı ( Para sıkıntısı çeken karı kocanın 
(Kenan-Behice) yapmaya çalıştıkları tasarrufları anlatıyor.) nu. :2, s. 4 
 
[SEDES] Selami İzzet: Kadınlara Dair / Kadın Anlayışı ( Ahmet Nuri, Fikriye ile 
nişanlanmak ister ancak Fikriye kabul etmez. O, daha kültürlü erkeklerden hoşlanmaktadır. 
Bir gün Ahmet Nuri’nin yanına Behiç diye bir genç gelir ve iş ister. Nuri, iş olmadığını ancak 
Fikriye’yi tavlamasına yardımcı olursa ona beş yüz lira vereceğini söyler. Behiç, sürekli 
budalalık yapacak, böylece o budalayı gören Fikriye Ahmet Nuri’yi daha akıllı bulacak ve 
onunla nişanlanacaktır. Behiç buna uygun davranırken bir gün Fikriye’ye âşık olur ve tam 
tersi çok akıllı ve kültürlü davranır. Tam bu esnada Fikriye, Nuri ile nişanlanmayı kabul eder. 
Behiç nasıl olduğunu sorunca, özellikle bir gün evvel piyano çalmasından, felsefe, tarih, 
edebiyat gibi konularda konuşmasından dolayı Fikriye onun budala olduğuna karar vermiş ve 
Nuri ile nişanlanmıştır.) nu. :38, s. 3 
 
[SEDES] Selami İzzet: Kadınlara Dair / Boş Kağıdı ( İsmail Bey ile Melahat Hanım’ın 
araları bozuktur. İsmail Bey eşinden dört bin lira vadeli borç ister. Melahat Hanım aralarının 
düzelmesi ümidiyle parayı verir. İsmet Bey ona senet vermek istese de Melahat istemez ve 
kağıtların arasına koymasını söyler. Sonra araları gene bozulur. Ardı arkası kesilmeyen 
kavgalardan bıkan Melahat boşanmak ister. İsmet de boş kağıdını yazar. Fakat Melahat 
pişman olur ve İsmet’ten kağıdı yırtmasını ister. İsmet kağıdı yırtar ve Melahat’a da borç 
senedini vermeyi tekrar ister. Melahat istemese de İsmet borç senedini vermek ister. Ancak 
aceleyle(!) borç kağıdının arkasına boş kağıdının yazdığından boş kağıdıyla birlikte kazara(!) 
ikisini de yırtmıştır. Böylece Melahat’ın dört bin lirası daha gitmiştir.) nu. :43, s. 2-3 
 
Selami İzzet: bkz. Kumru, [SEDES], Selami İzzet 
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Sille: Başa Geldi  (Hece. Altı dörtlük.) nu. :7, s. 4 
 
Şahin: Bekçi ile Beraber ( Hece, yedi dörtlük.) nu. :35, s. 2 
 
[TALU] Ercüment Ekrem: Küçük Hikaye / Hizmetçi ( Nevin Hanım evine yeni aldığı 
hizmetçiyle sohbet ederken onun, çalıştığı eski evdeki davetlere kocasının katılarak kendini 
aldattığını öğrenince şok olur.) nu. :5, s. 2 
 
Tezkire-i Latifi: Teracim-i Ahval-1 / Celal Nuri Bey ( Celal Nuri’nin edebi kişiliğinden, 
mahlaslarından bahseder. Daha sonra onun eserlerinden bahsedilir ve örnekler verir. En son 
olarak onun önemli sözlerinden(!) örnekler verir.) nu. :31, s. 4 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten (Aruz. On beyitlik bir 
şiir.) nu. :2, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Bu Dahi Olsa da Hoş Olmasa da (Aruz. 
Yedi beyitlik bir şiir) nu. :3, s. :2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Görmüşüz ( Aruz. On üç beyit. Ancak 
birinci beytin ikinci mısraı yoktur. Şiirde “Yaşar Şadi’ye” ithafı mevcuttur.) nu. :4, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten (Aruz. On iki beyitlik 
bir şiir.) nu. :7, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten (Aruz. On iki beyitlik 
bir şiir.) nu. :11, s. 4 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten (Aruz. On iki beyitlik 
bir şiir.) nu. :14, s. 3 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten (Aruz. On iki beyitlik 
bir şiir.) nu. :17, s. 4 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten (Aruz. On iki beyitlik 
bir şiir.) nu. :18, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Feryat ( Şiirin üst kısmında “Fuzuli’yle” 
ifadesi yer alır. Şiir Fuzuli’nin “içündür” redifli gazeline naziredir. Aruz, on dört beyit.)  
nu. :19, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten (Aruz. On iki beyitlik 
bir şiir.) nu. :20, s. 1 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Taşı Koydum Yerine ( Aruz, on beş beyit.) nu.22, s.3 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten (Aruz. On iki beyitlik 
bir şiir.) nu. :23, s. 3 
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[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Bahar-ı Tavil ( Yazar, arkadaşına 
seslenerek onunla baharı nasıl karşılamaları konusunda teklifte bulunur. Ankara’ya gidip 
orada eğlenmekten bahseder.) nu. :24, s. 3 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi:  Matbuat Âlemi / Iskât ( Aruz, yirmi dört beyit. Şiir, Hüseyin 
Daniş Bey’e ithaf edilmiştir.) nu. :25, s. 3 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Matbuat Âlemi / Nazire (Aruz, on beş beyit.  Şiir Yahya 
Kemal’in “Mahurdan” gazeline nazire olarak yazılmıştır. Şiirin altında Abdulbaki Fevzi 
imzası da olsa şiir Ali Kemal tarafından yazılmış gibi gösterilip aslına uygun olarak şair 
tarafından aktarılmıştır.) nu. :26, s. 4 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi:  Be-Tarz-ı Kudema / Gazel ( Aruz, on üç beyit.) nu. :27, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi:  Tasvir-i Canan (Aruz, altı kıta.) nu. :28, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi:  Divan-ı Fevzi’den / Gazel  (Aruz, on üç beyit.) nu. :29, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Dedim, Dediler (Aruz, on yedi beyit.)  
nu. :30, s. 1 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi:  Be-Tarz-ı Kudema / Gazel (Aruz, on üç beyit.) nu. :31, s. 1 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi:  Gazetelere Dair / Olmasa ( Aruz, on beş beyit.) nu. :32, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi:  Be-Tarz-ı Kudema ( Aruz, on iki beyit. Şiir Süleyman Nazif’e 
ithaf edilmiştir.) nu. :34, s. 2 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Ramazan (Aruz, on dört beyit.)  
nu. :35, s. 1 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Gazel ( Aruz, on üç beyit.) nu. :36, s. 4 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Geldikçe ( Aruz, on iki beyit. Şiir Yahya 
Kemal’e ithaf edilmiştir.) nu. :37, s. 4 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Olaydı (Aruz, on dört beyit) nu. :38, s. 3 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Olur mu? (Aruz, yirmi altı beyit.)  
nu. :39, s. 4 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Kaside ( Aruz, on altı beyit.) nu. :40, s. 1 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Fahriye ( Aruz, on üç beyit.) nu. :41, s. 1 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / İlan ( Aruz, on altı beyit. Şiir Fuzuli’ye 
ithaf edilmiştir.) nu. :42, s. :4 
 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Gazel   ( Aruz, on bir beyit.) nu. :43, s. 1 
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[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi: Be-Tarz-ı Kudema / Gazel ( Aruz, on altı beyit.) nu. :45, s. 3 
 
Yahya Kemal: bk. [BEYATLI], Yahya Kemal 
 
Yakup Kadri: bk. [KARAOSMANOĞLU], Yakup Kadri 
 
Yusuf Ziya: bk. Çimdik,  Fiske,  [ORTAÇ] Yusuf Ziya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 Konu ve Türlere Göre Fihrist 
 

2.1.3.1 Türlere Göre Fihrist 
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2.1.3.1.1   Nazım 
 

2.1.3.1.1.1 Hece 
 
[ORHON] Orhan Seyfi;  Nasrettin Hoca ile Mektup, nu. :1, s. 1 
Çimdik;  Rıza Tevfik Bey’den Halil Nihat Bey’e, nu. :3, s. 1 
[ORHON] Orhan Seyfi;  Dul, nu. :3, s. 2 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Asrilere Dair / Küçük Bey, nu. :4, s. 1 
Çimdik;  Şairlere Dair / Yahya Baba, nu. :4, s. 3 
Fiske;  Zamane Hali-Zamane Kadını, nu. :4, s. 4 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Kadınlara Dair / Küçük Hanım, nu. :5, s. 2 
Kamber;  Anadolu’ya Dair / Ben Kimim, nu. :6, s. 4 
Fiske;  Gönlümle Kesem, nu. :7, s. 4 
Sille;   Başa Geldi, nu. :7, s. 4 
[ORHON] Orhan Seyfi;  Kadın=Erkek, nu. :8, s. 1 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;    Kadınlara Dair / Küçük Hanım, nu. :14, s. 3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Unutulmaz Sahife – Onlar Gibi – Rıza Tevfik, nu. :15,  s.3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Bayburtlu Zihni, nu. :16, s. 2 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Ninni, nu. :17, s. 1 
[ADIVAR] Halide Edip;  Kadınlara Dair / Halide Onbaşının Destanı, nu. :18, s. 2 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Heyhat, nu. :18, s. 3 
Fiske;  Açık İstidâ, nu. :19, s. 3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;   Heyhat, nu. :20, s. 2 
[ORHON] Orhan Seyfi;  Kadınlara Dair / İlk Çarşaf, nu. :20, s. 3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  (Dırdır)dan İbaret, nu. :21, s. 2 
Mehmet Sıdkı; Ay Dede’ye, nu. :21, s. 4 
[ORTAÇ] ;   Fiske’ye Cevap, nu. :22, s. 3 
Ferhat;  Dostlar Ne Âlemde, nu. :23, s. 3 
İdris Sabih;  Asri Beylerden Biri, nu. :23, s.  4 
[AYKAÇ]Fazıl Ahmet; İstiğfar, nu. :26, s. 1                                                                                                                                              
Burhanettin Ali;  Asrilere Serisi, nu. :29, s. 3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Mehmet Emin Bey, nu. :30, s. 2 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Ziya Gökalp, nu. :31, s. 4 
Şahin; Bekçi ile Beraber, nu. :35, s. 2 
[BÖLÜKBAŞI] Rıza Tevfik;  Sırası Değil, nu. :36, s. 1 
[İmzasız]; Bekçi ile Beraber, nu. :36, s. 3 
[İmzasız]; Bekçi ile Beraber, nu. :37, s. 4 
[İmzasız]; Bekçi ile Beraber, nu. :39, s. 2 
[İmzasız]; Bekçi ile Beraber, nu.  :40, s. 4 
[İmzasız]; Bekçi ile Beraber, nu. :41, s. 4 
[BÖLÜKBAŞI] Rıza Tevfik;  Yeni Hars, nu :.42, s. 1 
[BÖLÜKBAŞI] Rıza Tevfik;  Ne Oldu? nu. :45, s. 1 
 

2.1.3.1.1.2 Aruz 
 
[BOZTEPE] Halil Nihat;  Be-Tarz-ı Kudema / Çıkıyor, nu. :1, s. 2 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;   İltifatname, nu. :2, s. 1 
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[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Bir Terkib-i Bent’ten , nu. :2, s. 2 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema /Bu Dahi Olsa da Hoş Olmasa da,  
nu. :3, s. 2 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Görmüşüz, nu. :4, s. 2 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Be-Tarz-ı Kudema / Tazarru, nu. :5, s. 1 
Kamber; Şairlere Dair / Abdülhak Şinasi’ye, nu. :6, s. 1 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Gazetelere Dair / Şikayetname, nu. :6, s. :2 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi; Be-Tarz-ı Kudema / Bir Terkib-i Bent’ten, nu. :7, s. 2 
[BENGÜ] Vedat Örfi; Be-Tarz-ı Kudema / (Ay Dede)ye, nu. :9, s. 2 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten, nu. :11, s. 4 
[İmzasız];  Dem de Bir, Devran da Bir, nu. :13, s. 4 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Bir Terkib-i Bent’ten, nu. :14, s. 3 
 Ali Haydar;  Be-Tarz-ı Kudema / Oldun da Gör, nu. :16, s. 1 
F. A. ; Kafiye Antikaları, nu. :17, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten, nu. :17, s. 4 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten, nu. :18, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Feryat, nu. :19, s. 2 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten, nu. :20, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  İkrar, nu. :20, s. 3 
 Ali Haydar;  Bir Muhtekirin Tahassürü, nu. :21, s. 3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  İstemem, nu. :22, s.1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Taşı Koydum Yerine, nu. :22, s. 3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Bak da Gör, nu. :23, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi; Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten, nu. :23, s. 3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Dünden Kalma, nu. :24, s. 1 
 Ali Haydar;  Acem Mübalağası, nu. :24, s. 4 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Matbuat Âlemi / Iskât, nu. :25, s. 3 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten, nu. :25, s. 4 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Matbuat Âlemi / Nazire, nu. :26, s. 4 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;   Eski Hikmetlerden, nu. :27, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / Gazel, nu. :27, s. 2 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Tasvir-i Canan, nu. :28, s. 2 
 Ali Haydar;  Hilal-i Ahzara Bir Tuhfe-i Naçizane, nu. :28, s. 4 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Divan-ı Fevzi’den / Gazel, nu. :29, s. 2 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Dedim, Dediler, nu. :30, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Gazel, nu. :31, s. 1 
Amber;  Sahaif-i Mensiye, nu. :31, s. 3 
 Ali Haydar;  Cevapname-i Muhabbet, nu. :31, s. 4 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Gazetelere Dair / Olmasa, nu. :32, s. 2 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Oyunlara Dair / -Onlar Gibi- Halit Fahri Bey, nu. :32, s. 3 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Olur, nu. :33, s. 3 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema [“Oldum” redifli], nu. :34, s. 2 
 Ali Haydar;   Beyefendi, nu. :34, s. 3 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Ramazan, nu. :35, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Gazel, nu. :36, s. 4 
 Ali Haydar;  Ramazaniye, nu. :37, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Geldikçe, nu. :37, s. 4 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Onlar Gibi / Recâizâde Ekrem, nu. :38, s. 2 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / Olaydı, nu. :38, s. 3 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;   Onlar Gibi / Faik Ali, nu. :39, s. 3 



 

 

49 

[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / Olur mu, nu. :39, s. 4 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / Kaside, nu. :40, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / Fahriye, nu. :41, s. 1 
 Ali Haydar;  İftariye, nu. :41, s. 3 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / İlan, nu. :42, s. 4 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;  Be-Tarz-ı Kudema / Gazel, nu. :43, s. 1 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Onlar Gibi / Abdülhak Hamit, nu. :44, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / Gazel, nu. :45, s. 3 
 

2.1.3.1.2 Nesir 
 

2.1.3.1.2.1 Hikâye 
 
Manzum Hikâye 
 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Kahraman, nu. :2, s. 3 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Kısmet, nu. :3, s. 3 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Baht, nu. :8, s. 2 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Düğün Günü, nu. :9, s. 2 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Saklambaç, nu. :10, s.  3 
Ferhat; Hırsız,  nu. :16, s. 2 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Gece Kuşu, nu. :24, s.  4 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  Deniz Banyosu, nu. :28, s. 3 
[ORTAÇ] Yusuf Ziya;  İlk Aşk, nu. :30, s.  3 
 
 Kısa Hikâye 
 
Kumru;  Gül, nu. :18, s. 2 
Kirpi;  Bir Tarz-ı Beyan, nu. :21, s. 3 
Kumru;  Söylemeyi Unutmuş, nu. :23, s. 2 
Fahrünnisa Fahrettin;  Tuzak, nu. :25, s. 4 
A. Kemalettin; Yabancı Misafirler, nu. :27, s. 2-3 
Kumru;  Ahlak Sahibi, nu. :28, s. 4 
Kirpi;  Olursa Böylesi Olsun, nu. :29, s. 2 
Kıvılcım;  İki Yapışık Kardeşler, nu. :30, s. 4 
[AYGÜN] Güzide Sabri; İtiyat, nu. :34, s. 4 
Amber;  Perili Bostan, nu. :35, s. 4 
Ratıp;  Biraz da Kadınlara Bakılsa, nu. :44, s. 3-4 
 
 Küçük Hikâye 
 
[GÜNTEKİN] Reşat Nuri;  Feminist Bir Mahalle İmamı, nu. :1, s. 4 
[SEDES] Selami İzzet;  Kadın İktisadı, nu. :2, s. 4 
[TALU] Ercüment Ekrem;  Hizmetçi, nu. :5, s. 2 
[İmzasız];  Terbiye-yi Etfal-Hafız Efendi ile Oğlu, nu. :6, s. 4 
Kumru;  Bir Ameliyat, nu. :7, s. 2 
Amber;  İşkembe Çorbası, nu. :8, s. 3 
Kumru;   Dargınlık, nu. :9, s. 2 
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Amber;   Sarhoşluk, nu. :10, s. 4 
Kirpi;   Mevsim Hikayesi, nu. :15, s. 3-4 
[İmzasız];  Temaşa Âlem / Bir Hata, nu. :18, s. 4 
[AYGÜN] Güzide Sabri;  Kadınlara Dair / Şadan Bey, nu. :19, s. 4 
[AYGÜN] Güzide Sabri;  Teceddüt, nu. :21, s. 4 
Ay Dede;  İspanyol’un İlacı, nu. :22, s. 3 
[AYGÜN] Güzide Sabri;  Kadınlara Dair / Tevfik Efendi, nu. :23, s. 4 
[KAYGILI] Osman Cemal;  Hâk-i Pâyiniz, nu. :34, s. 3 
[GÜNTEKİN] Reşat Nuri;  Satılık Ud, nu. :36, s. 2 
Lütfi Fikri Bey’in Davası Münasebetiyle Sakal Hikâyeleri, nu. :45, s. 4 
 
 
 Fantezi Hikâye 
 
[GÜNTEKİN] Reşat Nuri;  Firavun’un Terbiyesi, nu. :21, s. 2 
 
 Ramazan Hikâyeleri 
 
Hamdullah; Ramazan Hikâyeleri–1, nu. :35, s. 3 
[İmzasız]; Ramazan Hikâyeleri–2, nu. :36, s. 2 
[İmzasız]; Ramazan Hikâyeleri / İslam’ın Şartları, nu. :36, s. 2 
[İmzasız]; Ramazan Hikâyeleri, nu. :38, s. 4 
O. C. ;  Ramazan Hikâyeleri / Eskiden Bir Ramazan Günü, nu. :40, s. 2 
[İmzasız]; Ramazan Hikâyeleri–3, nu. :41, s. 4 
[İmzasız]; Tiryaki Hikâyeleri, nu. :42, s. 4 
 

2.1.3.1.2.2 Fıkra 
 
[İmzasız]; Nasrettin Hoca’ya Ait Bir Fıkra, nu. :5, s. 1 
[İmzasız]; Nasrettin Hoca’ya Ait Bir Fıkra, nu. :7, s. 2 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları /Mecusi’nin Orucu-Bektaşi’nin Orucu-Farz ile Sünnet,  
nu. :35, s. 1 
[İmzasız]; Zamaneye Yakışır Bir Fıkra, nu.  :35, s.  4 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / Talkın ile Salkım, nu.  :36, s. 1 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / İslam’ın Şartı, nu.  :36, s.  3 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / Kaza Orucu, nu. :37, s. 2 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / Mürai‘i Namazı-Dünyanın Hali, nu. :37, s. 4 
[İmzasız]; Yine Bektaşi Orucu, nu. :37, s. 4 
[İmzasız];  Ramazan Fıkraları / Erbabına Sormalı-Eşref’in Orucu, nu. :38, s. 1 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / Bir Bektaşi Orucu Daha-Yine Bektaşi Orucu-Zemmamlığa 
Dair, nu. :38, s. 3 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / İki Ahbap Arasında ve diğer isimsiz kısa fıkralar,  
nu. :39, s. 4 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / Bektaşi’nin Fikri-Bektaşi Namazı, nu. :40, s. 2 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / Yine Bektaşi Namazı-Bir Çare-i Hâl  nu. :40, s. 3 
[İmzasız]; Ramazan Fıkraları / Bir Mukabele-Bir Mukabele Daha -Cevab-ı nâ-sevap-
Hesaplı Cevap   nu. :42, s. 3 
[İmzasız]; Bektaşi Fıkraları / Ramazan ile Bayram-Meyhane Köşesinde, nu. :43, s. 3 
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2.1.3.1.2.3 Tiyatro 
 
Fiske; Oyunlara Dair / - Fantezi - Yılbaşında, nu. :8, s. 4 
Kirpi;   Oyunlara Dair / Mesfur’un Encamı,  nu. :14, s. 2-3 
[KARAY] Refik Halit;  Doğru Yalan, nu. :37, s. 2 
Amber;  Temaşa Âlemi / İstanbul Operetinde Zühre, nu. :37, s.  3-4 
[İmzasız]; Bu Geceki Tiyatrolar, nu. :37, s. 4 
***;  Temaşa Âlemi / Darülbedayide (Sevmek Hakkı), nu. :40, s.  4 
[İmzasız] ;  Aşk Uyumaz, Aşk Ölmez, nu.  :41, s.  2 
Kirpi;  Asri Keşfin Neticesi, nu. :43, s. 3 
[İmzasız]; Yeni Bir Piyes, nu. :45, s. 4 
 

2.1.3.1.2.4 Mektup 
 
Arabi, Farisi Lazım mı, Değil mi? ( Bu konuyla ilgili olarak Tahir Nadi ve Ali Canip’in 
mektupları yayınlanır.) nu. :10, s. 3 
[BÖLÜKBAŞI] Rıza Tevfik;  Feylesof’un Mektubu, nu. :14, s. 1 
Ay Dede;  (Diyorlar ki) Muharriri Ruşen Eşref Bey’e Mektup,[Ayrıca yazının içinde bir 
erkeğin resmi verilerek altına “Yeni Buhara Müsteşarı” notu düşülmüştür.] nu. :15, s. 1-2. 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Süleyman Nazif / Bir Mektup Sureti, nu. :33, s. 1-2 
[AYKAÇ] Fazıl Ahmet;  Cenap Şahabettin, nu. :37, s. 2-3 
 

2.1.3.1.2.5 Mensure 
 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Meslek Bahsi-Minare Tepesinden, nu. :1, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;  İstikbalime Dair, nu. :1, s. 3-4 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Eski Sene Hakkında-Punç Hikayesi, nu. :2, s. 1 
Fiske; Yeni Sene, nu. :2, s. 3 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Fikirlerimiz-Caka, nu. :3, s. 1 
[KARAY] Refik Halit; Lafla Peynir Gemisi Yürüse İdi, nu. :3, s. 3 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Semavi Fırkalar, nu. :4, s. 4 
[KARAY] Refik Halit;  İzzet-i Nefs Meselesi, nu. :4, s. 3 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Hayatımız, nu. :5, s. 1 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Gevşeme / Bir Kehanet, nu. :6, s. 1 
Kirpi: Be-Tarz-ı Kudema / Vak’a-i Sene-i erbain ve selase mi’e ve elf Nizâ’-i Sabıka Elçi 
Hoca Rıza Çelebi Baş şeyh Nazif Efendi, nu. :6, s. 2 
[KARAY] Refik Halit;   Ölümüme Dair, nu. :6, s. 3 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Ankara Nezlesi-Gayretkeşlik-Sırası Geldi, nu. :7, s. 1 
[İmzasız];  Fatih’teki Düğün, nu. :7, s. 2-3 
[KARAY] Refik Halit;  Bir Guguklu Saatin Azizliği, nu. :7, s. 3 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Bir Facia-yı Aşk, nu. :8, s. 1 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Delilik-Gülmek İçin, nu. :9, s. 1 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Tali’-İyilik, nu. :10, s.1 
Kirpi; Yeni Sokak İsimleri, nu. :10, s. 2 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Dört Göz-Görse İdi, nu. :11, s. 1 
Kumru;     Çıkışa Dair, nu. :11, s. 2 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Dilenciye Gıpta, nu. :12, s. 1 
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[KARAY] Refik Halit;  Çarşı Pazara Dair / İstanbul’da Mevsimler Nasıl Değişir, nu. :12, s. 4 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Halide Onbaşı, nu. :13, s. 1 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Güneşe Aleyhtarlık, nu. :14, s. 1 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Bir Ziyaret Münasebetiyle, nu. :16, s. 1 
Kirpi;   Acaba Kim? nu. :16, s. 3 
[İLERİ] Celal Nuri;   Temaşa Âlemi / Vecizeler, nu. :16, s. 4 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Amerikalı Seyyahla Muhaverelerim, nu. :17, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;  Yeni Beyoğlu / Bir Gezinti, nu. :17, s. 2 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Çardaş-Kuş Beyni, nu. :18, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;   Köpeklere Dair / Levha-i Mazi, nu. :18, s. 3 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Gelip Geçenler-Püskül Düşmanları, nu. :19.s. 1 
[KARAY] Refik Halit;   Benim Harp Zenginliğim-1, nu. :19, s. 2 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Dimağımın Derdi, nu. :20, s. 1 
[KARAY] Refik Halit; Benim Harp Zenginliğim-2, nu. :20, s.2 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Öğle Vapuru-Haşiyeler, nu. :21, s. 1 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / (Landro) Bana Dedi ki, nu. :22, s. 1 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Bir Nida-yı Nedamet, nu. :23, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;   Bir Yenice Paketi Hakkında İlmi Fenni Tetebbuât, nu. :23, s. 2 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Leyleklerin Altınları, nu. :24, s. 1 
[ULUBOY] Abdulbaki Fevzi;   Be-Tarz-ı Kudema / Bahar-ı Tevîl, nu. :24, s. 3 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Yangın Bahsi, nu. :25, s. 1 
[KAYGILI] Osman Cemal;  İstanbul Muhibblerine / Güzel İstanbul’a Dair, nu. :25, s. 2 
A Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Kaba Şakalar, nu. :26, s. 1 
[KARAY] Refik Halit; Biraz da Erkeklere Bakalım-1, nu. :26, s. 3 
Ay Dede;   (Men’-i İsrafat) Kanunu, nu. :27, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;   O Benim Elime Geçseydi, nu. :27, s. 2 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Bir Hatıra ve Bir Mütalaa, nu. :28, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;   Biraz da Erkeklere Bakalım-2 / Şair Koca, nu. :28, s. 2 
[KAYGILI] Osman Cemal;   Emraz-ı Asabiye ve Akliyeye Dair, nu. :28, s. 3 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Haraşoların Azimeti Münasebetiyle, nu. :29, s. 1 
Rıfkı;  Her Şey Aksinedir, nu. :29, s. 2-3 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Yine Tali’ Kuşu Konuyor, nu. :30, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;   Acı Bir Bahar Hatırası, nu. :30, s. 3 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Tehlikesiz Üç Cephe, nu. :31, s. 1 
Kirpi;   (Ceneve)nin Tesiri, nu. :31, s. 2 
[KAYGILI] Osman Cemal;   Ah Ne Olurdu, nu. :31, s. 3 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Ali Kemal Bey’in Kalemi, nu. :32, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;  Biraz da Erkeklere Bakalım-3 / Sporcu Koca, nu. :32, s. 2 
Ay Dede; Nakş-ı Ber-Âb / Muamma-yı Hayat-İtilafçılığın Son Saati, nu. :33, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;  Bizde Musiki / Saz Faslı, nu. :33, s. 3 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Köprü Meselesi, nu. :34, s. 1 
Rıfkı;   İçi, Dışı, nu. :34, s. 4 
[KARAY] Refik Halit;  Yeni Bir Zengin, nu. :35, s. 2 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Ya Tutarsa, nu. :37, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;   İhtiyar Olmuşuz / Bir Ramazan Gecesi Münasebetiyle, nu. :38, s. 2 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / Bizim (Rodika-Radika)mız, nu. :39, s. 1 
Ay Dede;  Nakş-ı Ber-Âb / (İtimat), (Mutemet) ve (İmâd), nu. :40, s. 1 
Amber;     Tabirname-i Ay Dede, nu. :40, s. 2 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Gazeteci Mübalağası, nu. :41, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;  Yumurta Bahsi, nu. :41, s. 2 
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Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Koşuya Dair, nu. :42, s. 1-2 
[KARAY] Refik Halit;Hanımlarla Gezintiler-3, nu. :42, s. 3 
Ay Dede;   Şenlik, Şetaret, Şehrayin, ilh… nu. :43, s. 1 
Ay Dede;   Nakş-ı Ber-Âb / Methiye, Hicviye ve Mersiye, nu. :44, s. 1 
Kıvılcım:   Anadolu’ya Dair / Mecburi İzdivaç Hakkında, nu. :44, s. 3 
Ay Dede;    Nakş-ı Ber-Âb / Sarı Lira Bahsi, nu. :45, s. 1 
[KARAY] Refik Halit;  Fena Huylarımdan Biri, nu. :45, s. 2 
[KAYGILI] Osman Cemal; İntihar Bolluğu, nu.  :45, s. 3 
 

2.1.3.1.2.6 Mülakat 
 
[İmzasız]:  Mülakatlar / Mizah mı, Mezah mı, Müzah mı? nu. :6, s. 2 
[İmzasız];  Mülakatlarımız, nu. :18, s. 4 
[İmzasız];  Anadolu Heyetiyle Bir Mülakat, nu. :19, s. 1 
[İmzasız]; Mülakatlarımız / “ İctihâd” Mecmuası Sahibi ve Sermuharriri Hekîm ve Hakîm 
Abdullah Cevdet Bey’le Bir Muharririmizin Mülakatı, nu. :19, s. 4 
[İmzasız];  Mülakatlarımız / Darülbedayi Safranbolu’da, nu. :20, s. 4 
[İmzasız];  Mülakatlarımız / Musiki Meselesi, nu. :21, s. 2-3 
Kamber;     Mülakatlarımız / El Cünûn-u Fünûn Akla Seb’ûn, nu. :22, s. 4 
Amber;       Mülakatlarımız / Yumurtlayan Horoz Hakkında, nu. :23, s. 3 
Amber;       Mülakatlarımız / Kütüb-ü Atika ve Nefiseye Dair, nu. :25, s. :3 
Amber;       Mülakatlarımız / Tedrisat ve saireye Dair Bir Muallimle Hasbıhal, nu. :26, s. 2 
Amber;       Mülakatlarımız / Bir Ahbabın Oğlu İle, nu. :29, s. 4 
Amber;       Mülakatlarımız / Şeban-ı Vatandan Biriyle Meşguliyetine Dair, nu. :32, s. 4 
Amber;      Mülakatlarımız / Şehremaneti Ekâbir-i Memurininden Biriyle Umur-u Belediyeye 

Dair, nu :.33, s. 4 
Amber;     Mülakatlarımız / Gazetecilikten Anlamayan Bir Arkadaşımla, nu. :41, s. 3 
Amber;      Kavuklu Hamdi ile Bir Cevelan, nu. :42, s. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.2 Konularına Göre Dizin 
 

2.1.3.2.1  Kadınlarla İlgili Yazılar 
 
Kirpi;   Mantolar Neye Mal Oluyor?, nu. :1, s. 2 
Kirpi;   Mantolar Neye Mal Oluyor?,  nu. :2, s. 2 
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Kirpi;   Hülya ile Hakikat, nu. :3, s. 2 
Kamber;  Beklenen Fedai, nu. :4, s. 2 
Kirpi;   Nasıl Evlenirler?, nu. :11, s. 2 
[İmzasız]; En Son Moda, nu. :11, s. 4 
Kirpi;   Nasıl Evlenirler?, nu. :13, s. 2 
Kirpi;   Kadın Manto ve Elbiseleri ile Mücadele Cemiyeti, nu. :22, s. 2 
[KARAY] Refik Halit;   İki Ruzname, nu. :24, s. 2 
Amber;  Evlenmek Meselesi, nu. :27, s. 3-4 
Kirpi;   Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim-1 / Kemallere Dair, nu. :34, s. 2 
[KARAY] Refik Halit; Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim-2 / Ramazan ve Teferruatına 
Dair, nu.  :36, s. 3 
[SEDES] Selami İzzet;   Kadın Anlayışı, nu. :38, s. 3 
[KARAY] Refik Halit;   Hanımlarla Gezintiler-1,   nu. :39, s. 2 
[KARAY] Refik Halit;   Hanımlarla Gezintiler-2,   nu. :40, s. 3 
[SEDES] Selami İzzet;   Boş Kâğıdı,   nu. :43, s. 2-3 
[KARAY] Refik Halit;  Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim-3 / Eski İstanbul’a Dair, 
 nu. :44, s. 2 
 

2.1.3.2.2  Musahabe Yazıları, Fanteziler 
 
Mahmut Sadık;   Musahabe-i Fenniye: Bir Hatıra, nu. :2, s.  3 
Kıvılcım;  Musahabe-1 / Tagyip Edenler Hakkında, nu.  :8, s.  2 
[KARAY] Refik Halit;  Karakış Musahabesi / Çini Soba Meselesi, nu. : 9, s. 3-4 
Kıvılcım;   Musahabe-i Mizahiye-2 / İaşe Davası Hakkında  nu. :10, s. 2 
Kıvılcım;   Musahabe-i Mizahiye-3 / Sû-İstimalat Hakkında, nu. :12, s. 2 
A. Kemalettin;  Fantezi / Sebat, nu. :13, s. 3 
Kıvılcım;   Musahabe-i Mizahiye-4 / Çöpçüler ve Avukatlar Hakkında, nu. :16, s. 2 
[KARAY] Refik Halit; Moda Musahabesi / Bir Bela, nu. :25, s. 2 
Rıfkı;    Spor Musahabesi / Spor İnkılabı, nu. :30, s. 2 
[KAYGILI];   Osman Cemal; Ramazan Musahabesi / Davul, nu. :35, s. 1 
Kumru;   Fantezi / İlk Aşk, nu. :35, s. 3 
[KAYGILI];  Osman Cemal; Ramazan Musahabesi-1 / Eyüp’te Bir Gece, nu. :36, s. 4 
[KAYGILI];  Osman Cemal; Ramazan Musahabesi / Eyüp’te Bir Gece-2, nu. :37, s. 3 
[KAYGILI];  Osman Cemal; Ramazan Musahabesi / Sazlar ve Sözler, nu. :38, s. 4 
[KAYGILI];  Osman Cemal; Ramazan Musahabesi / Maziye Tahassür, nu. :39, s. 3 
[KAYGILI];  Osman Cemal; Bayram Musahabesi / Ah Çocukluk, nu. :43, s. 2 
 
 
 
 
 

2.1.3.2.3  Politika ve Siyasete Dair Yazılar 
 
[KARAY] Refik Halit:   Politikacılar-1, nu. :5, s. 3 
[İmzasız];   Muhalefet Âleminde-1, nu. :10, s. 1 
[İmzasız];   Muhalefet Âleminde-2, nu. :11, s. 1 
[KARAY] Refik Halit:   Politikacılar-2, nu. :11, s. 3 
[İmzasız];  Muhalefet Âleminde, nu. :15, s. 2-3 
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[İmzasız];   Sosyalistler Arasında, nu. :17, s. 3 
[İmzasız];   Temaşa Âlemi / Feylesof Reis İken, nu. :17, s. 3 
[İmzasız];   Temaşa Âlemi / Feylesof Reis İken-2, nu. :19, s. 3 
[İmzasız];   Temaşa Âlemi / Feylesof’un Konferansı, nu. :23, s. 1 
[İmzasız];   Temaşa Âlemi / Feylesof Reis İken, nu. :24, s. 3 
[İmzasız];   Temaşa Âlemi / Feylesof Reis İken, nu. :26, s. 2 
[İmzasız];   Muhalefet Âleminde, nu. :30, s. 2 
[İmzasız];   Fıkraperver Cemiyetinde, nu. :31, s. 1 
[İmzasız];   İlahi Falih Rıfkı Bey, nu. :31, s. 3 
Rıfkı; İttihatçı Olacağım Geliyor, nu. :33, s. 2 

2.1.3.2.4  Küçük Mizahî Yazılar 
 
Mahallât İsimleri, nu. :10, s. 2 
Yeni Sokak İsimleri, nu. :10, s. 2 
Kimlerin Hangi Semtlerde İhtiyâr-i İkâmet Eylemeleri Lazım Geleceğini Gösteren Bir Cetvel, 
nu. :12, s. 3 
Mesleklere Nazaran Yenilmesi İktiza Eden Taamların Bir Cetveli, nu. :14, s. 4 
Sanat ve Mesleğe ve Hale Nazaran Yenilmesi İktiza Eden Taam Listesi, nu. :16, s. 3 
Hafi Celsede Konuşulanlar, nu. :17, s. 2 
Olan Biten İşlere Dair / Hesaplı İzdivaç, nu. :18, s. 1 
Çiçeklerin Dili, nu. :20, s. 4 
Muhavereler, nu. :21, s. 1 
Kimler Hangi Mahallelerde Oturmalı?, nu. :24, s. 3 
Şekerlerin Dili, nu. :26, s. 1 
Yeni İsimler, nu. :26, s. 4 
Çiçeklerin Dili, nu. :27, s. 4 
Teveccühat, nu. :28, s. 1 
Bir Muhavere, nu. :28, s. 4 
Hayvanlar Âlemi, nu. :29, s. 1 
Amber;  Şarkıların Dili, nu. :30, s. 2 
Şehremaneti İaşe Listesi, nu. :30, s. 4 
Oyunların Dili, nu. :32, s. 1 
Mükeyyifatın Dili, nu. :32, s. 1 
Bilmecelerin Dili, nu. :35, s. 3 
Darb-ı Mesellerin Dili, nu. :35, s. 3 
Ramazan Muhavereleri, nu. :36, s. 2 
Ha Gayret, nu. :36, s. 4 
Fukara-perver  Sinemasında, nu. :38, s. 4 
İki Mütefennin Arasında, nu. :39, s. 4 
Küçülen Ömürler / Pehlivan Güreşleri, nu. :39, s. 4 
Doktorun Cevabı, nu. :42, s. 4 
Kaynana ile Gelin Arasında, nu. :45, s. 3 
 

2.1.3.2.5  Haberler 
 

2.1.3.2.5.1 Muhtelif Konulara Dair Haberler 
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Uyku Hastalığı, nu. :1, s. 2 
Tefrik-i Ukala ve Meccanen Vekaleti, nu. :1. s. 2 
Günün Haberleri, nu. :2, s. 4 
Emanet Meselelerinden / Unkapanı Köprüsü, nu. :2, s. 2 
Anadolu Haberleri / Ah, İstanbul, nu. :2, s. 4 
İstanbul Haberleri / Ah, Anadolu, nu. :2, s. 4 
Bir Mesele-i Maliye / Yamalı ve Yırtık Paralar, nu. :3, s. 2 
Mâlî Bahs / Yeni Bir Karar, nu. :3, s. 2 
Emanet Haberlerinden / Haliç’in Rengi, nu. :3, s. 4 
Vazife-i Vataniye, nu. :3, s. 4 
Maaş Faslı / En Doğrusu, nu. :3, s. 4 
Bağdat Vapuru, nu. :3, s. 4 
Konferans Sebebiyle, nu. :4, s. 1 
Deniz Vakaları / Bağdat Vapurunun İkazı, nu. :4, s. 2 
Fırtınanın Yaptığı Hasarât, nu. :4, s. 3 
Şehremanetinin  Harik Mukarreratı Münasebetiyle, nu. :4, s. 4  
Silahın Çaresi, nu. :5, s. 2 
Benzetme Merakı, nu. :5, s. 2 
İhtilaflar Hallediliyor, nu. :5, s. 3 
Maliye’de İhtilas Tahkikatı, nu. :5, s. 4 
Bir şey Değil, nu. :5, s. 4 
Dahil-i Şuun / Maaş İatasında Ahval-i Fevkalade, nu. :5, s. 4 
Kağıdın Bir Tarafına Yazılacak, nu. :5, s. 4 
Zabıta Haberi, nu. :5, s. 4 
Sıhhi Bir Tavsiye, nu. :5, s. 4 
Paris’te Salta ve Şalvar Modası, nu. :5, s. 4 
Ankara’nın Beyannamesi, nu. :5, s. 4 
Karanlıktan Kurtuluyoruz, nu. :6, s. 2 
Fotoğraf İlsakı, nu. :6, s. 3 
Belediye İcraatlarından, nu. :6, s. 3 
Anadolu’da Yenilikler, nu. :6, s. 4 
Dahil-i Şuun / Siste Yolunu Şaşıranlar, nu. :7, s. 4 
Fatih’teki Düğün, nu. :7, s. 4 
Cemiyet-i Umumiye-yi Belediye Müzakeresinde Unutulan Şeyler, nu. :8, s. 2 
Yüz Ameliyeye Otuz Memur, nu. :8, s. 2 
Hamallar Yine Vuruşmuşlar, nu. :8, s. 2 
İspanyol Nasıl Olur, nu. :8, s. 3 
Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, nu. :8, s. 3 
Acaba Hangi Kasalar, nu. :8, s. 4 
Sanayi Haberleri, nu. :9, s. 4 
Maarif Haberleri, nu. :9, s. 4 
Arabacılar Ne Diyor, nu. :9, s. 4 
Tamircilerin Grevi Münasebetiyle Hüseyin Hilmi Bey’in Nutku, nu. :9, s. 4 
Anadolu Haberleri, nu. :10, s. 3 
Diş Tedavisi, nu. :10, s. 3 
Grev Duası, nu. :11, s. 1 
Evkaf Haberleri / (Kozalak) Komisyonu, nu. :11, s. 2 
Belediye Haberleri, nu. :11, s. 3 
Karaköy Köprüsü de Muhtaç-ı Tamirmiş, nu. :11, s. 3 
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Fahri Seyyar Itba, nu. :11, s. 3 
Hastanede Muharebe mi Edilecek, nu. :11, s. 3 
Dahil-i Şu‘un / Otuz Bin Lira Zam, nu. :12, s. 1 
Yollar, nu. :12, s. 1 
Emsalsiz Bir Gün, nu. :12, s. 2 
Tevkif ve Tahliye, nu. :12, s. 2 
Milletyos’un Bindiği Vapur, nu. :12, s. 3 
Hilal-i Ahzar-ı Faaliyeti, nu. :12, s. 3 
Anadolu’da Neler Oluyor, nu. :13, s. 1 
Ziraat Haberleri, nu. :13, s. 2 
Anadolu’da Buharalı Talebe, nu.:13, s. 2 
Gül Cemal Meselesi, nu. :13, s. 3 
Anadolu’ya Dair / Ders Alacakmış, nu. :14, s. 4 
Küçük Haberler / Bir Layiha-Otel ve Hamamların Teftişi, nu. :14, s. 4 
Çöpçüler ve Avukatlar Grevi, nu. :14, s. 4 
Spor Âlemi, nu. :15, s. 4 
Yeni vergiler, nu. :15, s. 4 
Matbuata Cemiyetindeki Ziyafet, nu. :16, s. 1 
Anadolu’ya Dair / Bir Tekrar, nu. :16, s. 4 
Suikast, nu. :16, s. 4 
Bin Beş Yüz Metre Tavilinde Bir Dolma, nu. :16, s. 4 
Anadolu’ya Dair / Millî Nota ve Çalgılar, nu. :17, s. 2 
Bal ile Balkabağı, nu. :17, s. 2 
Nakil, Tayin ve Becayişler, nu. :17, s. 3 
Ahşap Ev İnşasının Meni, nu. :17, s. 4 
Bulunmuş Nazarlık Takımı, nu. :17, s. 4 
Anadolu’ya Dair / Bir Umr-u Hayır, nu. :18, s. 2 
İstanbul’da Kırmızı Yumurta, nu. :18, s. 2 
Anadolu’da Yeşil Yumurta, nu. :18, s. 2 
Mâyiât ve Mevadd-ı Müşteile, nu. :18, s. 2 
Mahkûmiyet, nu. :18, s. 3 
Konser, nu. :18, s. 4 
Meşâhirin Fikirleri, nu. :18, s. 4 
Küçülen Ömürler / Zabıta Haberleri 
Yeni Bir Cemiyet, nu. :19, s. 3 
Ankara Ziyafetleri, nu. :20, s. 4 
Gelecek Senenin Zabıta Raporlarına Birkaç Numune, nu. :20, s. 4 
Gelecek Senenin Spor Eğlencelerinden Birkaç Numune, nu. :21, s. 2 
Bahara Karşı, nu. :21, s. 3 
Yeni Vergiler Dolayısıyla, nu. :21, s. 4 
Tayinler, Terfiler, nu. :22, s. 1 
Anadolu’ya Dair/ Gröndland Sefareti-Tayyare ile Tanzire, nu. :22, s. 1 
Gelecek Senenin Otomobil Kazalarından Birkaç Numune, nu. :22, s. 3 
Tercümanın Hatası, nu. :22, s. 4 
Saz Külahlar, nu. :22, s. 4 
Tayinler, Terfiler, nu. :22, s. 4 
Maarif Haberleri, nu. :23, s. 2 
Emanetin Muzip Bir Tedbiri, nu. :23, s. 3 
Evkaf Haberleri / Mahya, nu. :23, s. 3 
İlanat ve İhtarat, nu. :23, s. 4 
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Haliç Vapurları Şirketinden, nu. :23, s. 4 
Polis Müdüriyet-i Umûmiyesinden, nu. :23, s. 4 
İstanbul Muhibblerine / Gelecek Senenin İmârâtından Birkaç Numune, nu. :24, s. 2 
Anadolu’ya Dair / Ankara Simitleri, nu. :24, s. 4 
Pusula Hakkında, nu. :24, s. 4 
Piyasa Ahvali, nu. :25, s. 1 
Anadolu’ya Dair / Islah-ı Hayvanat, nu. :25, s. 1 
Küçük Ömürler / İmamlara, Muhtarlara Dair- Ada Çamları, nu. :25, s. 4 
Tarla Kaidesi, nu. :26, s. 2 
Zaten Her İşimiz Böyledir, nu. :26, s. 4 
Bolu’da Bando Mızıka, nu. :26, s. 4 
Dava-yı Millî Cilvelerinden, nu. :26, s. 4 
Mektep Haberleri, nu. :28, s. 1 
Tozpembe Kitap, nu. :28, s. 3 
Sarımtırak Kitap, nu. :28, s. 3 
Küçük Ömürler / Maarif Haberleri, nu. :29, s. 3 
Zabıta Vukuatı / Kasten İkâi’-i Harik, nu. :30, s. 2 
Sıhhiye Müdüriyetinden, nu. :30, s. 2 
Küçük Ömürler / Tembihat, nu. :30, s. 4 
Geç Olsun da Güç Olmasın, nu. :31, s. 2 
Fırkalar, Cemiyetler / Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, nu. :31, s. 3 
Muallimleri İmtihanı, nu. :32, s. 3 
Üsküdar-Kısıklı Hattı, nu. :32, s. 3 
Hamal Parasına Hayat Yok, nu. :33, s. 4 
Paye ve Unvan Teveccühü, nu. :34, s. 2 
Küçük Ömürler / Azimet-Nefâis-pervanın Nazar-ı Dikkatine, nu. :34, s. 4 
Şehremanetinden / Su ve Limonatalara Narh, nu. :34, s. 4 
Bir İstizah ve İzah, nu. :35, s. 2 
Terfian ve Terfian-ı Menkûbiyet, nu. :35, s. 3 
Ahval-i Hevaiye, nu. :35, s. 4 
Adliye Haberleri, nu. :39, s. 3 
Maarif Haberleri, nu. :39, s. 4 
Bu Geceki Ziyaret ve Eğlence Mahalleri, nu. :40, s .4 
Şekip Bey’in Seksen Lirası, nu. :41, s. 2 
Kahvecileri Taltif, nu. :41, s. 4 
Evkaf Haberleri, nu. :41, s. 4 
Açılıp Kapanma Meselesi, nu. :42, s. 2 
Yumurtacıların Nazar-ı Dikkatine, nu. :42, s. 3 
El Çabukluğu Marifet, nu. :42, s. 4 
Küçük Ömürler / Ziraat Haberleri, nu. :43, s. 4 
Vezne-i Umumi Müdüriyetinden, nu. :44, s. 1 
Sıhhiye Müdüriyetinden / Narh Komisyonu, nu. :45, s. 4 
Tamirat, nu.:45, s. 4 
 

2.1.3.2.5.2 Edebiyatla İlgili Yazı ve Haberler 
 
Edebi Bahs / Cevizin İçi ve Dışı, nu. :3, s. 4 
Ali Kemal Bey’e Tavsiye, nu. :3, s. 4 
Bir Dalgınlık, nu. :3, s. 4 
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Dünyanın Şekli, nu. :4, s. 3 
Fiske; Romatizmaya Dair Bir Konferans, nu. :5, s. 4 
Güzel, Çok Güzel, Enfes! nu. :7, s. 2 
Dahil-i Şuun / Beklene Allame, nu. :7, s. 4 
Bir Hödüklük ve Bir Dalgınlık, nu. :7, s. 4 
Bugünün Şiirleri, nu. :9, s. 2 
Edebiyat Âleminde, nu. :12, s. 4 
Orijinal Bir Konferans, nu. :13, s. 1 
Ali Kemal Bey’in Konferansı, nu. :13, s. 2 
Erbab-ı Meraka, nu. :13, s. 3 
Eğlence ve İstirahat, nu. :14, s. 4 
Kahramanlara Hürmet, nu. :15, s. 2 
Yine Ali Kemal Bey’in Konferansı, nu. :15, s. 4 
Küçülen Ömürler / Yusuf Kemal Bey Darülfünunda Ali Kemal Bey’le Musafahası,  
nu. :16, s. 3 
Dehâletnâme, nu. :16, s. 3 
Ay Dede Sermuharrirliğine, nu. :17, s. 4 
Ferhat ile Şirin, nu. :19, s. 3 
Bir İstatistik, nu. :19, s. 4 
Bir Terfi’i, nu. :20, s. 2 
[KARAOSMANOĞLU] Yakup Kadri; Temaşa Âlemi –Onlar Gibi- Erenlerin Bağından,  
nu. :20, s. 3 
Küçülen Ömürler / Şairlerin Kararı, nu. :20, s. 4 
Yeni Bir Şiir-i Bihterin, nu. :24, s. 1 
Benzetme, nu. :24, s. 4 
Vasiyetnameler, nu. :26, s. 1 
Takdirname ve Fodla, nu. :28, s. 2 
Feylesof’un İkinci Konferansı, nu. :28, s .4 
Celal Nuri Bey’in Vürudu, nu. :29, s. 3 
Küçük Ömürler / Yeni Bir Kamus, nu. :31, s. 2 
Teracim-i Ahval / Celal Nuri Bey – Tezkire-i Latifi –  nu. :31, s. 4 
Matbuat Âlemi / İtilafçıların Şairi, nu. :32, s. 1 
Darülfünun Meselesi Hakkında Ali Kemal Bey Ne Diyor? nu. :32, s. 2 
İzale-i Fikir Davası, nu. :32, s. 3 
Amber;    Matbuat Âlemi / Şairler Nasıl Yetişir? nu. :34, s. 1 
Bir Ziyafet, nu. :34, s. 2 
Meddah, nu. :34, s. 4 
Yerinde Bir Nasihat, nu. :35, s. 3 
Pehlivan Kadri;   Mükemmel ve Mufassal Kâr-ı kadim Ortaoyunu, nu. :35, s. 4 
“Nur Baba” Hakkında, nu. :35, s. 4 
Darülbedayide, nu. :37, s. 4 
Ay Dede;   Yeni Edebiyatımız, nu. :38, s. 1 
Vapur Dumanı Kitabı, nu. :39, s. 3 
Vakitlerini Hoşça Geçirmek İsteyenlere, nu. :39, s. 4 
Bir Tesadüf ve Bir İnfial,  nu. :40, s. 4 
Bir Rapor Numunesi, nu. :40, s. 2 
Küçülen Ömürler / Bayramlaşma, nu. :41, s. 4 
M. F. [Mücella Fitnat];  Kadınlardan Ne İsterler / Evrak-ı Varide, nu. :42, s. 4 
Mizah Muharrirlerinin Nazar-ı Dikkatine, nu. :43, s. 4 
Nur Babacı Ne Diyor? nu. :44, s. 2 
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2.1.3.2.5.3 Gazete, Dergi ve Mecmualar ile İlgili Haberler 
 
Gazetelere Dair / Samimi Hasbıhal, nu. :4, s. 4 
Kan[Cannes] Nerede?, nu. :5, s. 3 
Beyazıt Kulesinde Konferans, nu. :5, s. 4 
Böyle Daha İyi Olmaz mı? nu. :12, s. 2 
Mevzuu Bereketi, nu. :13, s. 4 
Aslı Var ki Söylüyorlar, nu. :13, s. 4 
Anadolu’ya Dair / Bir Konferans-Cenap Bey’in Mektubuna Cevap-İbn’ül Muhtar Bey Kim 
imiş?, nu. :15, s. 3 
Alt Tarafı, nu. :15, s. 4 
Edebiyat / Mecmualarda Ne Var, Ne Yok? nu. :16, s. 4 
Velilerine Teslim, nu. :18, s. 2 
Soğuklar Hakkında, nu. :18, s. 4 
Bir Makale Hakkında, nu. :20, s. 2 
Anadolu’ya Da‘ir / Gazetecilik Mektebi ve İstanbul’dan Muharrir Celbi, nu. :20, s. 3 
Matbuat Cemiyetinde, nu. :23, s. 1 
Geçmiş Olsun, nu. :25, s. 3 
Mükemmel ve Muhteşem İnce Saz, nu. :26, s. 4 
Peyam-ı Eyyam, nu. :27, s. 3 
A. R. ALİ; Ah, Bu Müvezziler, nu. :27, s. 4 
Matbuat Âlemi / Fevkalade Nüsha, nu. :28, s. 3 
Matbuat Âlemi / Mecmualara Yan Gözle Bir Bakış, nu. :29, s. 3 
Palyaço, nu. :31, s. 2 
[İLERİ] Celal Nuri; Temaşa Âlemi / Bu Gidişle Üç Ay Sonra Bir Peyam-ı Eyyam / Cevabı, 
nu. :32, s. 3 
Ali Kemal-Lütfi Fikri Bey Davası, nu. :32, s. 4 
Matbuat Âlemi / Edebiyat, nu. :33, s. 3 
Kelimelerin ve Mevkilerin Manaları Değişiyor Galiba! nu. :33, s. 4 
Gazetelerde Ne Var Ne Yok, nu. :36, s. 2 
Matbuat Âlemi / Mecmualar, nu. :38, s. 2 
Gazeteler, nu. :38, s. 4 
Şayana Takdir Bir Teşebbüs, nu. :40, s. 2 
Matbuat Âlemi / Asya Kızıltoprak’tan Başlıyormuş, nu. :43, s. 3 
Çıngırağı Çekmenin Zamanı Geldi, nu. :43, s. 4 
[KAYGILI] Osman Cemal; Matbuat Âlemi / Dergâh’ta Ne Var, Ne Yok? nu. :44, s. 4 
Seyyar Âlimler İçin Kitap, nu. :45, s. 2 
Matbuat Âlemi / Boncuk Mecmuası, nu. :45, s. 4 
 
 
 

2.2 Reklâmlar ve İlanlar 
 
Mağaza Reklâmları: 
 
Ertuğrul Mağazası 
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Hâkime-i Zarafet, nu. :2, s. 3 
Bir Muhavere, nu. :3, s. 4 
Nazik – Nazenin, nu. :5, s. 4 
Zorla Güzellik Olur mu?, nu. :7, s. 4 
Bedbin Hanımlar, nu. :9, s. 4 
Şehir İçinde Bahar Manzarası, nu. :29, s. 4 
İki Bahçe Meraklısı Arasında, nu. :32, s. 4 
Eskiden Sergiler Kurulurdu, nu. :33, s. 4 
Kırk Yılda Bir Kadın Sözü Dinlemeli, nu. :35, s. 4 
Lügatçe-i Ay Dede, nu. :39, s. 4 
Geçti Eyyam-ı Bahar, nu. :41, s. 4 
Çay Âlemleri, nu. :43, s. 4 
 
Nesrin Mağazası 
 
Bir Camekan Önünde, nu. :9, s. 4 
Aile Dargınlığı, nu. :10,s. 4 
Bir Tavsiye, nu. :11, s. 4 
Bir Tesmiye, nu. :12, s. 4 
Nesi Meşhur? nu. :13, s. 4 
Sağır Kadı, nu. :14, s. 4 
Beykoz Vapurunda İki Hanım Arasında, nu. :15, s. 4 
Üzülmeye Hacet Yok, nu. :16, s. 4 
Şehremanetinin Nazar-ı Dikkatine, nu. :17, s. 4 
 
Trink Mağazası 
 
Hesabını Bilenler Böyle Yapar, nu. :31, s. 4 
Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz, nu. :32, s. 3 
Evvela İnanmadık; nu. :35, s. 4 
Lügatçe-i Ay Dede, nu. :36, s. 4 
İki Kişi Arasında, nu. :37, s. 4 
Geçmiş Olsun, nu. :38, s. 4 
Çok Ayıp Şey, nu. :39, s. 4 
Deli Alacası, nu. :40, s. 4 
Sebil Bağırtsalar Dahi İyi, nu. :41, s. 4 
Bayram Gecesi Hamama Gidilir mi, nu. :42, s. 4 
Ona Şüphe mi Var, nu. :43, s. 4 
 
Sigara Kâğıdı Reklâmları: 
 
Kibar Ali 
 
Kibarlığa Dair, nu. :1, s. 4 
Şık Beyin Mutadı, nu. :2, s. 2 
Yanlış Bir Tabir, nu. :4, s. 4 
Kaşık Sapı, nu. :5, s. 4 
Bir Nasihat, nu. :6, s. 4 
Bir Tiryakinin Hayali, nu. :7, s. 4 
Bir İtiyat, nu. :8, s. 4 
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Bir İspat, nu. :9, s. 4 
Meyve Bahsi, nu. :10, s. 4 
Eşekler Arasında Teselli Aranır mı? nu. :11, s. 4 
Halep Orada İse Arşın Burada, nu. :12, s. 4 
Tramvayda Bir Muhavere, nu. :13, s. 4 
Kıraathanede, nu. :14, s. 4 
Paçavra İçilir mi? nu. :15, s. 4 
Tuhafiyeci Dükkânında, nu. :16, s. 4 
Fenni Bir Tecrübe, nu. :17, s. 3 
Darb-ı Meseller Gökten Zembille İnmez Ya, nu. :18, s. 4 
En Meşhur Neyimiz Var? nu. :19, s. 4 
Cazibe Kanunu, nu. :20, s. 4 
Çocukları Severken, nu. :22, s. 4 
Hasan Bey’in Hakkı Var, nu. :23, s. 3 
Çiçek Vergisi, nu. :24, s. 4 
Kuş Tüyü Yerine, nu. :25, s. 4 
Yasemin Çeşnisi, nu. :26, s. 3 
Şairin Hesabı, nu. :27, s. 4 
Beyaz Dumanlar, nu. :28, s. 4 
Vapurdaki Dişçi Ne Diyor? nu. :29, s. 3 
Büyük Hanımlarla Aşçı, nu. :30, s. 4 
İnsan Olmayacak Şeylerden Sinirlenir, nu. :31, s. 4 
Elma Kabuğunun Dumanı, nu. :32, s. 3 
Bir Bilmece, nu. :33, s. 4 
Solmayan Çiçek, nu. :34, s. 3 
Aynıştayn Nazariyesi, nu. :35, s. 4 
Lügatçe-i Ay Dede, nu. :36, s. 4 
Yine Kurtulamazsınız, nu. :37, s. 4 
Yufkacı Diyor ki, nu. :38, s. 4 
İlm-i Eşya Dersinde, nu. :39, s. 4 
Tecrübe Ederseniz Anlarsınız, nu. :40, s. 4 
Tiryakinin Cevabı, nu. :41, s. 4 
Hanım Ninenin Serzenişi, nu. :42, s. 3 
Bazı Dalgınlar, nu. :43, s. 4 
Bazı Gazeteler Gibi, nu. :44, s. 3 
Horozun Feraseti, nu. :45, s. 4 
 
Terzihane Reklâmları: 
 
Ârif Zeki Bey Terzihanesi 
 
Kumaşları Atlar Anlardı… nu. :1, s. 2 
Kalem’de,  nu. :4, s. 4 
En Çok Maaş Alan, nu. :8, s. 4 
Mankenler Ne İşe Yararlar? nu. :9, s. 4 
Köprü Derdi, nu. :10, s. 3 
Zabıta Vukuatı, nu. :11, s. 4 
Faal Bir El, nu. :12, s. 3 
Karlı Hava, nu. :13, s. 3 
Vapurda, nu. :14, s. 4 
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Eczane Yerine Terzihane, nu. :15, s. 4 
Kış Nasıl Olsa Geçer, nu. :16, s. 3 
Kibar ve Zengin Bir Zat, nu. :17, s. 4 
Bu Senenin Modası, nu. :18, s. 4 
Bir Tekzip, nu. :19, s. 4 
Bayrama İki Buçuk Ay Var, nu. :20, s. 3 
Daha Neler Göreceğiz, nu. :21, s. 3 
Sabık Pilavlar, nu. :22, s. 3 
İki Mütekait Arasında, nu. :23, s. 4 
Baba ile Oğul Arasında, nu. :24, s. 3 
İki Sakallı Arasında Bir Muhavere, nu. :25, s. 4 
Efendi ile Hizmetçi Arasında, nu. :26, s. 4 
İki Genç Hanım Arasında, nu. :27, s. 4 
Bileyicilerin de Burnu Büyüdü, nu. :28, s. 4 
Veresiye Memnû’dur, nu. :29, s. 3 
Kadıköy İskelesinde İki Arkadaş Arasında, nu. :30, s. 4 
Hangi İşin Ehli İsen Onda Sebat Et, nu. :31, s. 4 
Modası Geçmiş Bir Şarkı, nu. :32, s. 3 
Hem Para ile Hem Sıra ile, nu. :33, s. 4 
Akıllı İnsanlar, nu. :34, s. 4 
Yorgunluğa Karşı, nu. :35, s. 4 
Viyana ve İstanbul, nu. :36, s. 4 
Bayram Aylığı Beklemeye Hacet Yok, nu. :38, s. 4 
Bayrama Karşı Bir Muhavere, nu. :39, s. 4 
İftarda, nu. :40, s. 4 
Araba İlavesi, nu. :41, s. 4 
Yumurta Kapıya Gelince Böyle Olur, nu. :42, s. 4 
Şiddet-i Ger-Ma ve Koyunların Kırpılması, nu. :44, s. 4 
Tevekkeli Şair Dememiş, nu. :45, s. 4 
 
Osman Zeki Bey Terzihanesi 
 
İhtiyarları Gençleştirmenin İlacı, nu. :28, s. 4 
Hamsi’nin Şalvarı, nu. :30, s. 4 
Bir Kamburun Duası, nu. :31, s. 4 
Kadınlarımızın Telebbüsü ve Tezyini Meselesi, nu. :32, s. 4 
Nisan Yağmuru, nu. :33, s. 4 
Nasrettin Hoca’nın Kürk Hikâyesi Gibi, nu. :34, s. 4 
Dengi Dengine, nu. :35, s. 3 
Fazıl ve hünerde dahili olsa kıyafetin… nu. :36, s. 4 
Aradaki Fark, nu. :38, s. 3 
Elbette Açılacak, nu. :39, s. 4 
İki Fotoğraf, nu. :40, s. 4 
Ne Büyük Marifet, nu. :41, s. 4 
Arz-ı İtizar, nu. :43, s. 4 
 
Kırtasiye Reklâmlar: 
 
Afitap Kırtasiye 
 



 

 

64 

Unutkanlık ve Dalgınlık, nu. :1, s. 4 
 
İlaç Reklâmları: 
 
Nevrol Cemal 
 
Tramvayda - Kadınlar Arasında, nu. :1, s. 4 
 
Doktor Reklâmları: 
 
Doktor Sabit Bey 
 
Bu Ne Tokgözlülük, nu. :32, s. 4 
 

2.2.1 İlanlar 
 

2.2.1.1 Gazete, Dergi ve Kitap İlanları 
 
Gönülden Sesler 
Yakında intişar ediyoruz. Muharriri: Orhan Seyfi, nu. :4, s. 4 
Gönülden Sesler 
Yakında intişar ediyoruz. Muharriri: Orhan Seyfi, nu. :6, s. 4 
Siham-ı İlham 
Mevcudu tükenmek üzeredir. Muharriri: Halil Nihat, nu. :6, s. 4 
Kitap Tevzi’i[Erenlerin Bağından’ın yakında yeniden bastırılacağından bahsolunuyor. ,  
nu. :10, s. 3 
Düşünce 
İlim ve edebiyat mecmuası – Yakında çıkıyor. nu. :12, s. 4 
Asar-ı Münteşire 
Marpuçla Ney Çalmak: Mensur Şiirler – Muharriri: Ahmet Haşim 
Devenin Sorgucunda İçtiğim Şarap: Muharrir: Yahya Kemal 
Kavalıma Yan Bakanlar: Turan Şiirleri – Muharriri: Ziya Gökalp 
Temcit Pilavı: Aşçılığa Müteallik Eser – Muharriri: Ali Kemal 
Genç Kızlar Nasıl Dövülür? Tıbbî Musahabe – Muharriri: Selahattin Enis ve Mösyö Landor, 
nu. :16, s. 4 
Çalıkuşu 
- Muharriri: Reşat Nuri Bey, bu senenin en şöhretli romanı – Neşrolundu. nu. :17, s. 4 
Gönülden Sesler 
Muharriri Orhan Seyfi – Neşrolundu. nu. :18, s. 4 
Şemsettin Sami Bey merhumun Küçük Kamus-ı Frensevisi  - Elli kuruşa Babıali Caddesi – 
İkbal Kütüphanesi, nu. :22, s. 4 
Düşünce 
Bu ilim ve sanat mecmua-i nefisesinin ikinci numarası çıktı. nu. :23, s. 4 
Yeni Kitaplar 
Canı İsteyen Okusun! – İlmî, edebî, içtimâî, felsefî bin beş yüz sahifelik eser: Muharriri 
Haşim Nahit 
Çevir Kazı Yanmasın! – Siyasi birtakım dırıltılardan mürekkep mecmûa-i mekâtip: Muharriri 
Ahmet Cevdet 
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Bin Bir Çeşit! – Meraklı, esrarengiz büyük roman: Muharriri Celâl Nuri 
İlâveli el Meşrep vel Müretteb – Arapça kavâ’id kitabı. Muharriri Süleyman Nazif 
Musahhih Mızraklı İlm-i Hal – Muharriri Hoca Velit Efendi 
İşbu kitaplar İkdam matbaası tarafından tab’ ve mevk’i-i feruhte vaz’ edilmiş olduğundan 
erbâb-ı mütalaaya tavsiyeyi zait addederiz. nu. :23, s. 4 

 
Refik Halit Bey’in Külliyât-ı Âsârı 
( Sakın Aldanma, İnanma) – ( İstanbul’un İç Yüzü) – ( Memleket Hikâyeleri) – ( Kirpi’nin 
Dedikleri) –  Babıâli Caddesi: Kütüphane-i Hilmi, nu. :23, s. 4 
 
Refik Halit Bey’in Külliyat-ı Âsârı 
Kirpi’nin Dedikleri (Altıncı bin) – Sakın Aldanma, İnanma – Memleket Hikâyeleri – 
İstanbul’un İç Yüzü (Roman) – Babıâli caddesi, Kütüphane-i Hilmi. nu. :25, s. 4 
Düşünce 
En güzide imzaları muhtevi olarak üçüncü nüshası görülmemiş bir nefasette çıktı. nu. :28, s. 3 
Bizim Mecmua 
Bu renkli resimli nefis mecmuayı bütün çocuklar okumalıdır. nu. :28, s. 4 
 
Asar-ı Münteşire 
Kabil ül tevellüt çocuklara fikr-i millîyet telakkini – Tıbbî ve İçtimai  Kitap Muharriri: Besim 
Ömer Paşa 
Küsuf Esnasında Okunacak Dualar: Hoca Fatin Efendi 
Engüri’nin Armudu – Tunalı Hilmi Bey 
İşbu kitaplar arzu edenlere İleri matbaasından meccanen tevzii edilmektedir. nu. :30, s. 4 
Şemsettin Sami Bey merhumun Küçük Kamus-ı Frensevi’si 50 kuruşa Babıali caddesi – İkbal 
Kütüphanesi, nu. :34, s. 4 
Şemsettin Sami Bey merhumunun Küçük Kamus-ı Frensevisi mücellit olarak elli kuruşa 
Babıali caddesi-İkbal kütüphanesinde. nu. :39, s. 4 
 
Çocuklara Haftanın Müjdesi 
(Bizim Mecmua)nın beşinci sayısı gayet nefis bir kap derununda sevimli yazılar ve 
karikatürlerle intişar etmiştir. nu. :39, s. 4 
Bizim Mecmua 
Mutena çocuk gazetesi; okuyunuz, okutunuz. nu. :45, s. 4 
Hekim Mecmuası 
İzdivaç, içki, verem gibi mubahisi muhtevi mecmuadır. Okuyunuz. nu. :45, s. 4 
 

2.2.1.2 Muhtelif Konularla İlgili İlanlar 
 
Teşekkür: (Ay Dede) İlk nüshasının yevmi ve haftalık gazetelerin adet-i tabından fazla 
mazhar-ı takdir olmasından dolayı karilerine müteşekkir ve minnettardır. Edebi ve nezih bir 
mizahın şu süratle tevcihe mazhariyeti (Ay Dede)nin şevkini tezyit ve tekâmülünü tesri’ 
edecektir. Tekrar arzu şükran eyleriz. nu. :2, s. 1 
Şehremanetinden / İlan, nu. :17, s. 4 
Tedrisat Grevi Dolayısıyla / İlan-1, nu. :29, s. 3 
Tedrisat Grevi Dolayısıyla / İlan-1, nu. :29, s. 4 
Ramazanın Birinci Günü İdarehanemizden Tevzî‘ Olunacak Hediyeler, nu. :33, s. 2 
Koleksiyonu Noksan Olanlar İstedikleri Nüshaları Matbaamızdan Alabilirler, nu. :33, s. 3 
Geçmiş Nüshalarımız 100 paradan idarehanemizde mevcuttur. nu. :39, s. 4 
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Ay Dede’nin 40. nüshası birlikte 100 paradan 100 kuruşa idarehanemizde mevcuttur.  
nu. :40, s. 4 
Ay Dede, mübarek bayramı tebrik eder. nu. :43, s. 1 
Şehremanetinden / İlan, nu. :43, s. 3 
Ay Dede Vasıtasıyla Bayram Tebrikleri, nu. :43, s. 4 
Şehremanetinden / Aşı  Ameliyatı, nu. :45, s. 4 
İstanbul Emlak-ı Emîriye Müdüriyetinden, nu. :45, s. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Karikatürler ve Resimler 
 
[İmza Okunamadı] :   Masa başında oturan iki adam zar oynuyor. Üst kısımda “Hayat bir zar 
oyunudur.” yazıyor. Alt kısımda ise C. M. Bey – Benim işim bu: Boş atıp dolu tutmak!.. 
Fakat (Vahdet) te dolu attım bomboş tuttum.” nu. :1, s. 1 
Rıfkı:   Üniformalı bir erkek karikatürü. Altında  “Polis müdür-i umumisi” yazılı. nu. :1, s. 2 
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[İmza Okunamadı]:  “Köprü Sefası” başlıklı. Bir erkek ve iki kadın köprüde yürüyorlar. Üst 
kısımda “Eskiden Kağıthane’de olurdu:” yazıyor. nu. :1, s. 3 
Rıfkı:    İki kadın ve karşılarında üniformalı bir erkek ve erkeğin arkasında bir anıt silueti var. 
-    Kuzum kızım, merak ettim, bu kimin taşı böyle? 
-    Hürriyet abidesi! 
-   Ya… demek hürriyeti buraya gömmüşler. nu. :2, s. 1 
Rıfkı:    Filozof Rıza Tevfik’in karikatürü. Altında “Ben bir kayayım…” yazıyor. nu. :2, s. 3 
Rıfkı:   Başlık: Fırkanın İçtima Günü. Arap kıyafetli iki adam, biri masada oturuyor, diğeri 
ayakta. Konuşuyorlar. 
-   Bu gün de kimse gelmedi? 
-   Gazeteci geldi ya seydî; dün aldık dedim, savdım! nu. :2, s. 4 
Rıfkı:   Birbirini takip eden dört kare karikatür var. Herhangi bir yazı yok. Birincide adam 
parasız ve düşünüyor. İkincide düşünüp bir fikir buluyor. Üçüncüde bir şeyler yazıyor. 
Dördüncüde bir adam bu adamı dövüyor. Elindeki sopanı üstünde “Peyam-ı Eyyam” yazıyor. 
nu. :3, s. 1 
Rıfkı:  Elinde dosya olan bir adam resmi. Altında “Harbiye Nazırı Ziya Paşa” yazılı.  
nu. :3, s. 2 
[İmza okunamadı]: Başlık: “Bazı Tabiratın Medlûlleri” dört tane karikatür. Birincisi 
kulaklarında küp olan bir adam altında “Kulakları küp gibi!”, ikincisinde başında kazan olan 
bir adam altında “Başım kazan gibi!”, üçüncüsünde yana bir elbise ve bir erkek ile bir bayan, 
altında “Abayı yakma!”, dördüncüsünde eteği yanan bir kadın, altında “ Eteği tutuşmak!” 
yazıyor. nu. :3, s. 3 
Rıfkı:   Başlık: Hayat-ı Hakikiye? Sahneleri!!... Masada oturan iki erkek ve ayakta bir kadın. 
Haraşo – Efendim, ne istiyorsunuz? 
Müşteri – İmdat, imdat istiyorum, matmazel… nu. :3, s. 4 
[İmza okunamadı]: Başlık: Odun Tevziatı Neticelerinden. Bir erkekle bir kadın konuşuyor. 
-  Efendi, hani odunlar gelecekti… Odun gelecek diye kömürsüz de kaldık! Şimdi ne 
yakacağız? 
-    Odunlukla kömürlüğü?  nu. :3, s. 4 
Rıfkı:  Bir adam, Yeni Gün gazetesini okuyor. Adamın arkasında bir kadın ocak yakıyor, 
kucağında çocuk var. Üst kısımda gazeteden okunan kısım yazılı. “ Büyük Millet Meclisi reisi 
paşanın nutkundan: “ Kanun-u Esasi denilen bu kara kaplı kitap bir kundaktır!” 4 Kanunusani, 
Yeni Gün”. Alt kısımda adamın ağzından 
-  Tevekkeli on üç senedir cayır cayır yanmışız?! nu. :4, s. 1 
[İmza okunamadı]: Eli bastonlu, şişman bir erkek resmi, altında “Fabrikalar müdür-i 
umumisi” yazıyor. nu. :4, s. 2 
[imza okunamadı]:     Bir erkekle bir kadın, her ikisi de şık giyimli. Aralarında konuşuyorlar. 
Bendeniz gayet zenginim… Herhalde bir zengini zevcesi olmayı istersiniz? 
Hayır… Daha ziyade ondan dul kalmayı tercih ederim! nu. :4, s. 3 
Rıfkı:  Başlık: Gelip Geçici Akrabalıklar. Bir erkekle bir kadın kol kola ve karşılarında bir 
bayan. Muhtemelen diğer kadın erkeğin kolundaki kadının akrabası. Kadın kendini 
kurtarmaya çalışıyor. Alt kısımda: 
Dayızadem Sadık… Selanik’ten yeni geldi! 
Tanışırız… Selanik’e gitmeden evvel benim dayızadem idi! nu. :4, s. 4 
[İmzasız]:  Kedilerle ilgili altı tane resim. Kedilerin gün içerisinde değişik hallerini gösteriyor. 
Altlarında sırayla “kavga”, “aile muhabbetti”, “öğle istirahatı”, “fare peşinde”, “muhabbetten 
evvel” ve “muhabbetten sonra” yazılı. nu.  :4, s. 4 
[İmza okunamadı]:  Başlık: Tramvayın Faydası. Bir doktor ile hasta arasındaki diyalog. 
Doktor – Bebek’e taşınınız, her akşam evinize Eminönü’nden tramvaya binip gidiniz, sensine 
kalmaz mum gibi eriyip incelirsiniz! nu. :5, s. 1 
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Rıfkı:  Başlık: Bir Sergüzeşt. Sekiz karede bir erkeğin macerası anlatılıyor. Birinci karede “ 
Daha birer tek yahu!” ikinci karede içiyorlar “Adamım, içelim!, üçüncü karede “Marş 
çalınırken”, dördüncü karede adama bir kadını görüyor “Ah, öf, bayılıyorum!”, beşinci karede 
adamla kadın alışverişte “Yalnız sen emret güzelim!”, altıncı karede ama aldıklarını görünce 
“Galiba ayılıyorum!” yedinci karede kadın yatakta, adam oturuyor “Eh, adiyo!” sekizinci 
karede adam yolda yalnız arkasında Ay Dede satan bir gazetesi satan bir çocuk , adam “Artık 
Ankara yolunu tutmak başka çare kalmadı!” diyor. nu. :5, s. 3 
Rıfkı:  Başlık: Efkar-ı Umumiye ve Delili. Birisi çok çok zayıf diğeri ise aşırı şişman ve 
kilolu iki adam konuşuyor. 
-     İlerisini görüyor gibiyim. Galiba düze çıkacağız beyim! 
-     Çıkmazsak ayıp, baksana derd-i vatanla iğne ipliğe döndük! nu. :5, s. 1 
[İmza okunamadı]:  Elinde baston, koltuğunun altında mecmua olan gözlüklü yaşlı bir erkek. 
Altında “Vakanüvis-i zaman” yazılı. nu. :5, s. 2 
[İmza okunamadı]:   Bir erkek resmi. Altında “Ressam (Ş. K.) Bey” yazıyor. nu. :5, s. 4 
[İmza okunamadı]:   Bir erkek resmi. Altında “Ressam (S. M.) Bey” yazıyor. nu. :5, s. 4 
Rıfkı:   Başlık: Feylesof Rıza Tevfik. Başlığın yanında “Mizah nedir makalesinde: Ben 
mizahın kapısının tekme ile açarım.” yazılı. İki kare karikatür var. Birincide bir erkek kapıyı 
tekmeleyip açıyor, diğerinde birisi kapıyı çalıyor. Birincinin altında “Böyle açtı.”, diğerinin 
altında “Halbuki böyle açacaktı.”ibaresi yazılı. nu. :6, s. 2 
[İmza okunamadı]:  Başlık: Darvin Nazariyesinin İspatı. İki karikatür ve bir resim. Birinci 
karikatürde bir maymun var ve altında “hilkat-i dünyaya müteakip” yazılı, ikinci karikatürde 
yarı çıplak bir insan ve altında “taş devri” yazıyor. Resmin altında ise “kemale ermiş medeni 
bir insan” yazılı. Resmin altına “hususi bir fotoğraftan muktebes” notu düşülmüştür.  
nu. :6, s. 3 
[İmza okunamadı]:  Başlık: Mazhariyet-i Nisvan. Bir erkek, bir kadın ve bir mangal. 
Bey! Ben sinemaya gidiyorum. Sen mangalı yaktıktan sonra çocuğun altını değiştirirsin olmaz 
mı? nu. :6, s. 4 
[İmza okunamadı]: Başlık: Serpuşların Dili. Beş tane serpuş var. Altlarında sırasıyla 
“ittihat”(fesin püskülü önde), “bî-taraf” ( püskülsüz fes), “millî (kalpak), “itilaf” (fesin 
püskülü arkada), “sosyalist” (fesin püskülü yanda). nu. :6, s. 4 
Rıfkı:  Yatakta yatan bir kadın ve yan tarafta iskemlede oturan bir erkek. 
-     Canım bu soğukta ne pinekliyorsun, gelip yatsana! 
-     Bilmem ki?.. Çok yorgunum da! nu. :7, s. 1 
[İmza okunamadı]:  İki tane karikatür. Birisi şişman bir adam altında “ (K)zade (A. F) Paşa”, 
diğerinde bir efe ve altında “Dâr-ül-eytam zeybek muallimi” yazıyor. nu. :7, s. 2 
Rıfkı:  Başlık: Yirmi Günü Beklerken. Dört kare karikatür. Birincide karı koca masa başında 
konuşuyorlar. 
-      Kul sıkışmadan Hızır yetişmez. 
-      Çok sıkışmış görüp Azrail daha evvel gelirse. 
İkincide adama kedi ve köpeğine yiyecek veriyor. Ve onlara “Nafile hırlaşmayın ikinize de 
bir istihkak…” diyor.  Üçüncüde adan çok zayıf bir halde giderken yolda bir ahbabıyla 
karşılaşır. Adamın üstü başı perişandır. 
-      Bu ne kıyafet yahu, mezardan mı çıktın? 
-      Hayır… Mezattan! 
Dördüncüde adam yolda giderken ortadan ikiye bölünmüş bir tanıdıkla karşılaşıyor. 
Karşılaştığı tanıdık ona “ Sorma, mirim, maaş ikiye bölündü bölüneli ben böyleyim.  
nu. :7, s. 3 
[İmzasız]:  Başlık: Kışlık Kıyafetten Şikayet. Üzerinde yarı beline kadar açık bir elbise ve 
dizinin üstünde kısa bir etek giyen bir bayan. Alt kısmında “ Ah, yaz gelse de biraz açılsak!” 
nu. :7, s. 4 
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Rıfkı:   Başlık: İki Muhakemenin Tesiratı. Yolda şık giyimli bir erkle bir bayan konuşuyor. 
Erkek – Şah İsmail vakasından beri kalabalık yerlerden sinirleniyorum… Şöyle Kâğıthane 
tepelerine doğru gitsek… 
Kadın – Ben de Mediha Hanım vakasından beri tenha tepelerden ürküyorum… Beyoğlu’na 
geçsek! nu. :8, s. 1 
[İmza okunamadı]:  Biri ayakta diğeri oturan ve nargile içen iki adam. Ayaktaki perişan bir 
vaziyette, oturanın keyfi yerinde. 
Bende de tüvan kalmadı… Kendi muhtaç himmete bir dede nerede kaldı gayriye himmet ede! 
nu. :8, s. 2 
Rıfkı:  Başlık: Levha-yı Mazi. Bir eğlence yerini tasvir eden karikatür. Altında “ Müflis bir 
harp zengininin şimdi sıkça hatırladığı bir Şişli hayatı. nu. :8, s. 4 
[imza okunamadı]: Başlık: Kendisini Yaşıyor Sananlar. Bir oda, odada iki adam. Yer sigorta 
şirketi. 
Müşteri – Hayatımı sigorta etmeye geldim! 
Memur – (Yüzüne bakarak) Ne hacet?! nu. :8, s. 4 
Rıfkı:  Başlık: Asâr-ı Meşrutiyet-1 ve 2. Birinci karikatürde kavga eden iki erkek. 
-     Bacak kadar boyuna bak da öyle efelen(?) İttihatçı oğlu İttihatçı! 
-     Babandır senin! 
İkincide karı koca konuşuyor, kızları piyano çalıyor. 
-     Yo, canım, ben davulcuya veririm de o İtilafçıya kız vermem. nu. :8, s. 4 
Rıfkı;   Başlık: Lokantada. Lokantada yemek listesine bakan bir adam ve başında bekleyen bir 
görevli: 
-    Kuzum, yemek listeleri sansüre mi tabii? 
-    Neden efendim? 
-    Baksana, en güzel yemekler silinmiş. nu. :9, s. 1 
Rıfkı;  Başlık: Ankara İstiklal Mahkemesi Azasından. Aslan vücutlu, insan başlı ve elinde 
kılıç olan bir karikatür. Altında da “Kılıçaslan” yazıyor.  nu. :9, s. 2 
[İmzasız]; Bir kadın resmi. Rüzgardan elbise savruluyor. Resmin hemen yanında “Nisan 
1921” yazılı. Resmin altında ise “Sonbahar rüzgarı” yazıyor. nu. :9, s. 3 
[imza okunamadı]; Başlık: Hakkı Var! Bir evde bir çocuk ve kadın ile karşılarında kadının 
sarhoş kocası. 
Kadın – Yıkıla yıkıla geleceğine biraz evini, karını, çocuğunu, yiyip içeceğimizi, giyinip 
kuşanacağımızı düşün! 
Erkek – İşte bunları düşünmeyeyim diye yıkıla yıkıla geliyorum. nu. :9, s. 4 
Rıfkı;   Başlık: Titreme İlleti. Penceresinin camı kırık bir ev ve yatakta titreyen bir adam. 
Doktor reçete yazıyor. Reçetede odun, kömür, çıra gibi şeyler vardır. Altta; 
Doktor – Yazdığım tertibi eczane karşısındaki dükkana yaptırın, derhal titremeyi keser!  
nu. :9, s. 4 
Rıfkı;   Başlık: (Grev)in Yorgunlukları. Bir erkek ile bir kadın yolda kol kola yürümektedirler. 
Erkek – Teyzemin evi şuracıkta, biraz oturur, dinleniriz! nu. :10, s. 1 
[ İmza okunamadı];   Başlık: Olağan İşler. Dört kare karikatür. Birincide baba evden çıkarken 
kızıyla konuşuyor: 
-    Bütün gün evdesin ya! 
-   Aman babacığım, bilirsin ki evden dışarı adım atmam! 
İkincide ayna karşısında iki kadın bayan konuşuyor: 
-    Neyse bu sefer pederi çabuk atlattık! 
Üçüncüde bayanlar sokakta gezerlerken kız babasına tesadüf ederek yön değiştirir: 
-    Eyvah, felaket! Babama rast geldik, hem bize baktı! 
… Fakat tanımadı! 
Son karede baba gördüğü bayanların arkasından yanındaki erkekle konuşuyor: 
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- Yarabbi, ne günlere kaldık… Şu sokak süprüntülerine baktıkça benim kız gözüme 
giriyor! 

-  Kabahat onlarda değil, müsaade eden babalarda… nu. :10, s. 2-3 
[İmza okunamadı];    Bir erkek karikatürü altında “Sabık şehir mektupçusu.” nu. :10, s. 4 
[İmza okunamadı];  Dört adet erkek başının tasviri. Birincide açık ve gözlüklü olan baş 
kapanarak sonuncuda maskeli bir hale geliyor. Altında ise “Bir tekâmül” yazıyor. nu. :10, s. 4 
Rıfkı;  Başlık: Müstakbel Grevlere Karşı. Dört kare karikatür. Grevcilerin hazırlıkları 
anlatılıyor. Birincide kanat takmış atlı bir adam ve altında arabaya yelken bağlayan bir adam 
var. Altında “Yelken ve kanat” yazıyor. İkincide ayaklarını yağlatan biri “Tabanlara yağ 
temini” yazıyor, üçüncüde sırtlarında birer insan olan iki adam altında “ Nihayet grev 
müsebbiplerini istihdam” yazıyor. Sonuncuda ise tramvay yolunda kayan grevciler ve altında 
“Cereyan elektriği ile tramvay yolunda patinaj.” yazıyor. nu. :10, s. 4 
[İmza okunamadı];    Bir adam bir çocuğa bir şeyler anlatıyor. 
-   Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir levazım reisi varmış! Onlar ermiş 
muradına… 
-      Bu kadarcık mı?.. Çok ufak… 
-      Bundan büyüğünü bilmiyorum oğlum! nu. :11, s. 1 
[İmza okunamadı];   Başlık. Bir Darb-ı Mesel.  Dört kare. Dünyanın etrafında dönmeye 
çalışan bir adam. Birincide “Bu dünya dönüyor.” diyor. İkincide “Ters gitsek çarpıyor!..” 
diyor. Üçüncüde “Arkasından koşmasak yetişilmiyor.” Ve dördüncüde “En iyisi uymalı” 
yazıyor. nu. :11, s. 2-3 
[İmzasız];   Bir erkek tasviri. Altında  “A’. R. Paşa” yazıyor. nu. :11, s. 2 
Rıfkı;   Bir erkek tasviri. Altında “S. Paşa” yazılı. nu. :11, s. 3 
[İmza okunamadı]; Başlık: Muhasip Bir Genç. Bir erkek ve kadın konuşuyor. 
Kadın – Beni bu yeni koşumla nasıl buluyorsun?.. 
Erkek – Bütçemiz kadar açık! nu. :11, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Kral Hastaneleri Teftiş Ederken. Kral, hastaneleri gezmekte. 
Kral – Bu kahramanlar niçin yüzükoyun yatıyorlar? 
Doktor – Yaraları sırtlarındadır… Haşmetmaab. nu. :11, s. 4 
[İmza okunamadı];  Başlık: Yeni Bir Alet Daha. Karyolada yatan ve ayaklarından kan 
damlayan bir adam. Altında “Tramvay grevi neticesi.” yazılı. nu. :11, s. 4 
[İmza okunamadı];   Son derece şık ve açık giyimli bir bayanla şık giyimli bir erkek. Altında 
“Asri kadınla asri erkek.” nu. :12, s. 1 
[İmza okunamadı];   Başlık: Saça, Sakala Dair-1. Bir erkeğin başında tırpanla bir şeyler biçen 
birkaç insan. Altında “ (Yaş kırkı bulunca) insanın başında ekinler biçilir. nu. :12, s. 2 
Rıfkı;   Başlık: Vazife Başında. Elinde mikrofonla üniformalı bir erkek tasviri. Altında “Sabık 
merkez komutanı” yazılı. nu. :12, s. 2 
[İmza okunamadı];   Başlık: Saça, Sakala Dair-2. Başında saç kalmamış, sakalları ağarmış bir 
adam tasviri. Altında “(Yaş altmışı bulunca) insanın sakalına kar yağar… nu. :12, s. 3 
Rıfkı;   Başlık: Asar-ı Meşrutiyet-3. Bir erkek ve bir kadın karikatürü. Altında; 
Ağam, polis de geliyor, kurban… Böyle durmayalım, de gidek! 
Görüyorum, fakat korkma, (Vazife)m var! nu. :12, s. 3 
[İmza okunamadı];   Başlık: Beyazıt Kulesinde. Dört kare karikatür. Birincide bir erkek ile bir 
kadın konuşuyor. 
-   Haydi kuleye çıkalım… O kadar eğleneceksin ki!.. 
İkincide kuleye çıkıyorlar. 
-   Ah, kalbimdeki ateş… 
-   Sus, yangın kulesindeyiz, nöbetçi duyarsa sepet çeker! 
Üçüncüde şimşek çakıyor. Ve “Yukarılar daha karanlık ise de şerareler az çok tenvir eder.” 
yazıyor. Sonuncuda kulede konuşuyorlar. 
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-   Nasıl, eğlenceli değil mi imiş? 
-   Oh, evet… Fakat pek yorucu! nu. :12, s. 4 
[İmza Okunamadı];   Başlık: Asıl Ölüm Tehlikesi Nerededir? İki kare karikatür. Birinde bir 
elektrik kulübesi var üzerinde “ölüm tehlikesi” yazıyor, altında ise “Elektrik muhavelesinde 
mi?” yazılı,  diğer tarafta köprü yanında bir kulübe altında “Yoksa köprü müruriyesinde mi?” 
yazılı. nu. :12, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Hüvelbaki. Üzeri kalın paltolu bir adam ile üşümekten iskelete 
dönmüş iki adam. Altında “ – Zavallılar k,m bilir bu karda, kışta ne kadar üşürler… Ne ise 
apartmanlar biter de kurtulurlar!..” nu. :13, s. 1 
[İmza okunamadı];    Bir erkek tasviri. Altında “Çalıkuşu muharriri” yazılı. nu. :13, s. 2 
[İmza okunamadı];    Bir erkek tasviri. Altında “Bir teşrifat-perest” yazılı. nu. :13, s. 3 
[İmza okunamadı];  Başlık: Kadın Feraseti. Koltukta oturan bir kadın ve yanı başında bir 
erkek. 
Erkek – Vallahi hayatımızdan bıktırdın, bir gün kendimi Sarayburnu’ndan denize atacağım, 
fakat… 
Kadın – Fakat kurtaran olmaz diye cesaret edemiyorsun, değil mi? nu. :13, s. 3 
[İmza okunamadı];   Başlık: Göğüs ve Bel Meselesi. Üzerlerinde yeni elbiselerle bir erkek bir 
kadın tasviri. 
Küçük Bey – Affedersiniz küçük hanımefendi ama zannederim ki terzi benim göğsümü daha 
dolgun ve belimi daha ince yapmış! nu. :13, s. 4 
Rıfkı;  Başlık: Arzı Eski Mihverine Sokmaya Çalışırken. Üç adam dünyayı bir yerlere 
yerleştirmeye çalışıyorlar. Altında; 
Bu kabakulak ne olacak? 
Çevir, çevir, sıkletin altında ezilir, o da kabına sığar! nu. :13, s. 4 
Rıfkı;    Başlık: Dilimiz Nedir, Zihnimizden Ne Geçer? Dört kare karikatür. Birincide önde 
bir kadın ile erkek ve arkada yine erkekler. Altında; 
(Dudakları arasından) -   İnsanı yiyecek gibi dik dik bakıyorlar. (İçinden) bu filizi beni açtı, 
herkesin gözü bende! 
İkincide aynı kadın ve arka tarafta kaza yapan bir adam; 
-    Vah zavallı, galiba acemi… (İçinden) beni görünce dizlerinin bağı çözüldü! 
Üçüncüde yine aynı kadın ve bir adamı çiğneyen bir arabalı adam; 
-    Şoför, şoför, dur! (İçinden) oh, hınzır cadı, nasıl “şıllık” der misin? 
Sonuncuda kadının üstü başı pejmürde bir halde yanında şık bir bay; 
(Hem, kalbiyle, hem ağzıyla) -    Eyvah, bu sefer biz gittik! nu. :13, s. 4 
[İmza okunamadı]; Başlık: Hile-i Kanuniye. 
Konuşan iki adam: 
-    Evin altı aylığını sekena kanunu mucibince on liraya veriyorum. 
-    Ey efendim… Anahtar? 
-   Acele etmeyin, birde ayda elli lirası te‘diye edilmek şartıyla benden üç yüz altmış lira 
kıymetinde bir bilezik satın almış gibi bir senet imza edin!.. nu. :14, s. 1 
[İmzasız];    Aynı sayfada yayınlanan mektubuyla beraber Rıza Tevfik’in bir resmi verilmiş. 
Altında “ Mektubuna nazaran galiba Feylesof yakında bu kıyafette, züppe bir halde 
göreceğiz!” yazısı var. nu. :14, s. 1 
[İmzasız]; Başlık: Ay Işığında Muaşaka. Dört kare karikatür. Ay ışığı altında bir ağaçta iki 
kedi görünüyor. Birincinin altında “ilan-ı aşk”, ikicide “temayül”, üçüncüde “ihtiras” ve 
sonuncuda “hatime” yazılı . nu. :14, s. 2-3 
[İmza okunamadı]; Uzun boylu, zayıf bir erkek tasviri. Üst kısımda “Bir püskülsüz terbiyeci 
ağzından:” ifadesi ve altında  “- Türk demek minare demektir!!” ibaresi var. Ayrıca bunun bir 
nutuktan alındığı belirtilmiştir. nu. :14, s. 2 



 

 

72 

[İmza okunamadı];   Başlık: Eski, Yeni İzdivaçlar. İki kare karikatür. Birincide genç bir erke 
ve genç bir bayan, üst kasımda “şimdi bilavasıta”, altında “ – Hayatım, şu zamana kadar 
birbirimizle tam manasıyla anlaştık zannederim. Artık ne vakit izdivaca muvafakat 
edeceksiniz?”, ikincide yaşlı iki bayan, üstünde “vaktiyle bilvasıta” ve altında “ – Hanım 
kızımın nikahını kısmet olursa ne vakit yapacağız?” nu. :14, s. 3 
[İmza okunamadı];    Başlık: Moda. Mini etekli bir kadın tasviri. Üst kısımda “ Avrupa’da 
uzun etek modası bir türlü kabul-ü âmeye mazhar olamamaktadır. – moda gazetesi – “. 
Altında da “ O halde bayrakla  maziye setr ü vücuda kadar maziye rücû’ mümkün olacak 
demektir.” nu. :14, s. 4 
Rıfkı;   Başlık: Asar-ı Meşrutiyet-4. Muallim ve talebe tasviri. Talebe harita başında öğretmen 
oturuyor. 
Talebe – Şimalen Romanya, Avusturya-Macaristan, cenuben bahr-ı Umman… 
Muallim- Sus müstebit yavrusu! Ben sana hürriyet coğrafyasını sordum! nu. :14, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Vaktiyle Bulgurculuk Makbuldü, Şimdi Ciğercilik. Bir baba ile 
oğlun tasviri verilmiş. 
Baba – Kız tarafından memuriyetini soruyorlarmış, ne diyelim? 
Oğul – Ciğerci deyiniz! nu. :15, s. 1 
[İmza okunamadı];   Başlık: Ziyarete Giderken. Yolda bir gençle yaşlıca bir adam tasviri. 
Oo efendi baba, sifosları yemiş, Apakorya maskaralarına dönmüşsün. Nereye gidiyorsun? 
Şehreminini görmeye gidiyorum. nu.:15, s. 2 
Rıfkı;   Başlık: Tramvay Derdi. Dört kare karikatür. Birincide düdük çalan bir görevli ve 
arkasında insanlar. Altında “Sakın, miting var diye Sultan Ahmet’e koşmayınız. Gördüğünüz 
halk alelusul tramvay bekliyor. İkincide birbirini tepeleyerek ilerlemeye çalışan insanlar var. 
Altında “ Babıali’de baskın, köprüde askın var diye meraklanmayınız. Bu hücum tramvaya 
binme mücadelesidir. Üçüncüde karanlıkta sallanarak yürüyen iki adam. Altında “Gece çarpık 
çürük adamlar görürseniz “İyi saatte olsunlar!” demeyiniz. Bunlar tramvaya binmek 
bahtiyarlığına nail olanlardır.” Sonuncuda bir eli kopmuş bir adam, bastonlu bir adam var ve 
altında “Kolu elinde, bacağı belinden zavallılar görürseniz “Gaziler” sanmayınız. Tramvay-
zadegândır ki adedini ancak Cenab-ı Hak bilir.” nu. :15, s. 2-3 
[İmza okunamadı];  Başlık: İki Düşman. Sakallı, bastonlu ve eli tespihli bir erkekle modern 
giyimli bir kadın tasviri. 
Kadın – Hâlâ böyle adamlara tesadüf edecek miyim? 
Erkek – Bugünleri görmek için mi yaşamışım. nu. :15, s. 3 
[İmza okunamadı]; Hayat Bir Yüktür. İki Kare. Birincide hamile bir kadın ve altında 
“Kabahati erkek yükletir – Kadın yüklenir!..” İkincide boynuzlu bir erkek ve altında “ Bazen 
de kadın yükletir – Erkek yüklenir!..” nu. :15. s. 4 
Rıfkı;    Başlık: Hem Gezginci Hem Dayakçı. İhtiyar bir adam ile kolu ve başı sarılı bir adam. 
-    Maşallah…. Demek zevceniz geldi! 
-    Kimden duydunuz? 
-    Yüzünüz, gözünüz sarılı da…. nu. :15, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Saffet ve Sanat. Yolda kol kola yürüyen bir erkekle bir bayan: 
-    Küçük bey, memur musunuz? 
-    Hayır, tüccarım! 
-    Küçük hanım, memur musunuz? 
-    Hayır, ben de sizin gibi!.. nu. :16, s. 1 
[İmza okunamadı]; Elinde şişeyle bir sarhoş karikatürü. Sarhoşun bir tarafında “perhiz” ve 
öbür tarafında da “turşu” yazılı iki liste var. Perhiz listesi Hilal-i Ahzar’a aittir. Turşu listesi 
Müskirat fabrikasın aittir. 
Sarhoş – Gazete ilanlarına bakacak olursak bir tarafı perhiz bir tarafı lahana turşusu… Bari 
ben gündüzleri Hilal-i Ahzar’ın, geceleri de müskirat fabrikasının nasihatini dinleyeyim.  
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nu. :16, s. 2 
[İmza okunamadı];   Bir karı koca karikatür. Kadın bir gece elbisesi giymiş. Üst kısımda 
“Elbiselerimiz güzel ama yerinde giymeyi bilmeyiz.” yazılı. Altında ise; 
-    Ne o, hanım düğüne mi hazırlandın? 
-    Hayır, İngilizce muallimesi gelecek de… nu. :16, s. 3 
[İmza okunamadı];   Başlık: Nedamet. Bir adam ve yolda otomobille giden bir bayan. 
Karım, bak otomobilde bir prenses gibi kurulmuş… Ah onun hoppalıklarına göz yumup da 
boşamamış olsa idim bugün ben de otomobillerde gezerdim!.. nu. :16, s. 4 
Zeki Cemal;   İki bayan, birisinin üzerinde bir manto var. Üstte “Biz mantoları terziler yapar 
zannederdik!” yazıyor. 
-    Mantonu kime yaptırdın! 
-    Bir zeytinyağı tüccarına!! nu. :16, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Vaktiyle Hanımlara Sade Sözü Düşerdi. Bir erkekle bayan 
karikatürü. 
Erkek – Aman yarabbi, yine mi milliyet-perverlik… Canım o kadar meraklısı isen burada ne 
duruyorsun, orada onbaşılığa kadar yolun açık! nu. :16, s. 4  
[İmza okunamadı];  Kısa boylu, şişman bir erkek tasviri. Altında “Balâ-kamet Ruşen Eşref 
Bey’in bir zıddı.” nu. :17, s. 1 
[İmza okunamadı];   Başlık: Grev Mevsimi. Bir erkekle bir bayan tasviri. Altında “- Eğer 
söylediklerimi almazsan…” yazılı. nu. :17, s. 2 
Rıfkı;   Koltukta kitap okuyan çok kısa boylu bir erkek tasviri ve altında “ Sabık Nafi’a 
nazırları kafilesinden biri.” yazılı. nu. :17, s. 3 
Rıfkı;   Başlık: Çaya Giderken. İki parça karikatür. Bir tarafta elinde ve omzunda kova ve 
çömleklerle giden bir erkek iki kadın karikatürü ve altında “Anadolu’da”, diğerinde şık 
giyimli iki bayanla bir erkek ve altında “İstanbul’da” yazılı. nu. :17, s. 4 
Rıfkı;   Başlık: Seyyah-ı Siyaset. Elinde evrakla bir gururlu erkek tasviri. Altında “ Giderken 
böyle gidiyor, inşallah gelişi de öyle şerefli olur!” nu. :17, s. 4 
[İmza okunamadı];   İki kare karikatür. Birincide bir şeyler savuran bir erkek ve altında “Bir 
varmış…”, diğerinde ise eli boş bir erkek “Bir yokmuş!” yazılı. Üst kısımda “Şimdiki 
Kazanılan Paralar” ibaresi var. nu. :17, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Yol Derdi. Yolda yürüyen iki bayan. 
-    Bu sokağın kaldırımları ne kadar bozuk? Galiba farkında olmadan doğru yoldan çıkmışız! 
nu. :18, s. 1 
Rıfkı;   Koltukta oturan ve sigara içen şişmanca bir adam altında “Bir maruf” yazılı.  
nu. :18, s. 2 
[İmza okunamadı];   Başlık: İspritizma Masasında. Bir masa etrafında üç erkek, iki bayan 
karikatürü. 
İhtiyar – (Gözleri kapalı olarak) Çocuklar! İtikadınızı bozmayınız, masa sallanmaya başladı!.. 
nu. :18, s. 3 
Rıfkı;   Başlık: “Cehenneme Gider misin?” diye Sormuşlar, “Aylık Kaça” demiş. Yolda 
yürüyen bir erkekle bir bayan. 
-    Çağırırlarsa şimdi yine gedecek misin? 
-    “Maaşı kaç?” diye sorarım! nu. :18, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başı kalpaklı, üstü pardösülü bir erkek. Altında “ “Dergâh” postnişini 
Yahya Kemal Baba Efendi” nu. :18, s. 4 
[İmzasız];   Başlık: Nebatata Dair. İki erkek, yanında köpek olan uzun boylu bir bayan, arka 
kısımda bir ağaç. 
-    Şu gördüğün ağaç yok mu? O (Kukutye) denilen Hindistan Cevizi ağacıdır. 
-    Hesapça meyvesi de bu olacak! nu. :19, s. 1 
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Rıfkı;    Saç ve yüzleriyle uğraşan bir erkekle bir bayan ve önlerinde masada süs malzemeleri. 
Altında ise “On dört senelik müsavatımızın en bariz delili.” nu. :19, s. 2 
Rıfkı;   Başlık: Soygunlar Münasebetiyle. Soğuk olmasına rağmen üstündekileri çıkaran bir 
adam ve karısı. 
-    Efendi aklını mı bozdun? Bu soğukta niye soyundun? 
-    Ben gece elbise ile sokağa çıkacak kadar abdal mıyım hanım?!. nu. :19, s. 2 
Rıfkı;   Başlık. Muhalefet Âleminde. Bir kahve ortamında kahve ve nargile içen erkeklerle 
fala bakan bir kadın: 
-    Falınız açık beyler, muradınız yanınızda, size yüksek bir yer görünüyor ama… Üç gün mü 
desem, üç hafta mı, üç ay mı… nu. :19, s. 3 
[İmza Okunamadı];  Başlık: Mevsim Hastalıklarına Karşı. Bir erkek bir bayana aşı yapıyor. 
Altta “ Çiçek aşısı” yazılı. nu. :19, s. 4 
[İmza okunamadı];   Bir erkek tasviri. Altında “ Bakteriyolojihane müdürü” yazılı.  
nu. :19, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Yeni Hizmetçinin Hizmeti. Bir evde bir hizmetçi ve iki bayan. 
-    Nasıl yine sizin mahdumla bey geceleri sokak sokak dolaşıyorlar mı? 
-    Hayır, akşamdan eve giriyorlar; sokaklar tehlikeliymiş de… nu.  :20, s. 1 
Rıfkı;    Başlık: Bir Mukabele. Bir köylü tasviri. Köylünün arkasında Mustafa Kemal’in 
resmi. 
Altta “ “Türkiye’nin efendisi köylüdür.” –Reis Paşanın nutkundan- 
Köylü – Çifte çubuğa biraz da onlar baksa da biz de efendiliğimiz bilsek.. nu. :20, s. 2 
Rıfkı;   Başlık: Kış Modası. İki kadın resmi. Üst kısımları örtülü ayakları çıplak bir kadın 
resmi. “Anadolu’da”, diğerinde kürklü daha şık ve sıkı giyinmiş bir bayan. Onu altında 
“İstanbul’da” yazıyor.  nu. :20, s. 2-3 
Cem;  Uyuyan bir erkek rüyasında deniz kenarında bayanlarla kendini görüyor. Karikatürün 
üst kısmında “Florya’da haraşolarla yazı geçirenlerin”, alt kısımda “kış uykusu” yazılı.  
nu. :20, s. 3 
[İmza Okunamadı];   Başlık: Feminist Bir Koca! Bir adam ve karşısında bir temizlik işçisi. 
Ne, grev ha?.. Hemen işine başlamazsan vallahi kemiklerini kırarım. Artık sıra sende… Sen 
çalışacaksın, ben yiyeceğim. nu. :20, s. 4 
[İmza okunamadı];    Başlık: Hırsızlara Dair. Yağmur altında şemsiyeyle yürüyen iki adam. 
-    Vallahi birader, ben tamam on beş senedir uğraşıyorum, geç kaldığım zamanlar bizim 
hanıma duyurmadan evden içeri giremiyorum… Bu herifler nasıl giriyorlar, ona merak 
ediyorum!  
nu. :21, s. 1 
[İmza okunamadı];   Başlık: Bizde Muhafil-i Siyaset. İki kare karikatür. Birinde meyhanede 
oturan insanlar, diğerinde kahvehanede oturanlar. Birincinin altında “Ya meyhane…”, 
diğerinde “Ya kahvehane!..” yazılı. nu. :21, s. 2 
[İmza Okunamadı];   Başlık: Bir Mukayese. İki kare karikatür. Birincide taşın altında kalan 
bir adam ve etrafında cellat ile papaz. Altında “Eskiden engizisyon mahkemeleri halkı böyle 
ezerdi.” Yazılı. Diğerinde tramvayın altında kalan bir insanın bacağı, altında “Şimdi de 
tramvay şirketi böyle eziyor!” yazılı. nu. :21, s. 3 
Rıfkı;    Başlık: Ankara Ziyafetinde. Yoldaş Aralof ve Reis Paşa konuşuyor. 
Aralof Yoldaş – Şu elimde bulunan ve muhteviyatı saf ve temiz sudan ibaret olan kadehi 
kaldırarak dostluğumuzun da bu pak su gibi daima berrak ve saf olmasını temenni ederim.  
nu. :21, s. 3 
[İmza okunamadı];   Başlık: Sefahat Vergileri Hakkında. Masa başında oturan bir adam ve 
başında bir garson.  Üst kısımda “Müskirata yüzde on beş, çalgıya yüzde otuz ve devamına 
yüzde yüz zam edilmiştir.” Alt kısımda; 
-    Bir fincan kahve yüz elli kuruş ha? 
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-    Şükrediniz ki lokantamızda çalgı ve kadın yok… Olsa idi beş yüze içecektiniz!  
nu. :21, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Barların Seyyar Satıcıları. Bir erkek ve kısa etekli bir bayan. 
Altında “ – Şokola!.. Haraşo!.. nu. :21, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Ressamlara Hizmet Göründü. Bir ressam bir bayanın yüzüne 
boya yapmaktadır. 
Ressam – (Kendi kendine) Bu memlekette ressamlara iş yom diyenler gelsinler de görsünler!  
nu. :22, s. 1 
Rıfkı;   Başlık: Tenkihat Meselesi. Yolda yürüyen iki ayağı olmayan bir adamla başka bir 
adam ve çocuk. 
Babamın yüzde yirmisini de böyle mi kesecekler, dede?!, nu.  :22, s. 2 
[İmza okunamadı];   Tenkihat Meselesi-2. Bir esnaf ile müşteri: 
-    Bulgur var mı? 
-    Aman beyim pirinç dururken bulgur aranır mı? 
-   Ne yaparsın oğlum, artık hayatı yüzde yirmi nispetinde azaltmak mecburiyetindeyiz…  
nu. :22, s. 2 
Rıfkı;   Başlık:Yüksel ki Yerin Bu Yer Değildir. Üzerinde kürk olan bir kadın. 
“ Türk kadınlığı öyle yükselecek ki Avrupa ve Amerika kadınları hayret edecek.” (333 tavâli’ 
okunamadı) 338 senesinde ekseriyetle bir ökçe boyu yükselmişlerdir. nu. :22, s. 3 
Rıfkı;    Başlık: Musahabe-i Musikiye. Bir kadın ve iki asker kıyafetli erkek. 
Ahmet: Havalardan en çok hangisini seversin? 
Yat borusunu… nu. :22, s. 4 
Cem;    Kapalı bir kıyafet içerisinde bir bayan ve üstünde “Kapalı kutu” yazılı. nu. :22, s. 4 
[İmza okunamadı]: Terzi Ârif Zeki Bey’in dükkanı. İnsanlar bir taraftan giriyor, bir taraftan 
çıkıyorlar. Altında “Nasıl girerler…”  ve “Nasıl çıkarlar!”yazılı. nu. :22, s. 4 
Cem;   Başlık: İyi Saatte Olsunlar. Karanlık bir gecede ay ışığında öpüşen bir erkekle bir 
bayan. Altında “Yangın yerlerinde görülen hayalet…” nu. :23, s. 1 
[İmza okunamadı];   Önde palabıyıklı, eli şemsiyeli bir erkek, arkada bir insan silueti. Altında 
“Yeni Şehremini” yazılı. nu. :23, s. 2 
Rıfkı;    Başlık: Gençlere ve İhtiyarlara Nazaran Âti. İki kare. Birincide oturan genç bir 
erkekle bir bayan “Mesut olacağız değil mi cicim?” yazılı, diğerinde ihtiyar bir erkekle bir 
kadın “Saadet yalan imiş, geldik gidiyoruz.” yazıyor.  nu. :23, s. 2 
[İmza Okunamadı];   Sandalyede oturan bir erkek. Altında “Tıp fakültesi reis-i cedidi”  
nu. :23, s. 3   
Rıfkı;   Başlık: Gençlere ve İhtiyarlara Nazaran Âti. İki kare. Birincide önde genç iki kişi 
arkada ihtiyar iki kişi. 
-    Bendeniz de Maliye’de memurum… 
-    Oh, oh, âtimiz kale gibi sağlam… 
İkincide önde konuşan iki ihtiyar ve arkalarında iki genç. 
-    Sizin tekaüdiyeyi de kesiyorlar mı? 
-    Tabii… gençler düşünemiyor ki âti… nu. :23, s. 3 
Rıfkı;    Başlık: Tenkihat Meselesi-3. Yemek masasında baba ve kızı. 
Baba – Kızım, ver o elindeki ekmeğin yüzde yirmisini keseyim! nu. :23, s. 4 
Rıfkı;   Başlık: Yüzde Yirmi Gazetelerin Satışı Niçin Yükselmez. Birinin elinde Peyam-ı 
Sabah gazetesi olan iki adam. 
Bu sahifeyi okudum, lütfen çeviriniz de ikinci sahifede bakalım mütedâhil mu’aşâtı yazıyor 
mu? nu. :23, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Kabahat Aynalarda Olsa Gerek. Ayna karşısında etekleri 
dizlerinde iki bayan. 
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-   Bütün halk bizim kıyafetlerimizle meşgul… Bilmem ki daha kapalı gezmek mümkün 
müdür? nu. :24, s. 1 
Rıfkı;   Başlık: 1- İttihatçılık. Bahçedeki yabani otları yolan bir adam ve yanında ihtiyar birisi. 
-   Oğlum, her sene ayıklamakla başa çıkar mı? Bir İttihatçı bulup bir defa bahçene bastır, 
kıyamete kadar bir tel ot bitmez. nu. :24, s. 2 
Cem;   Başlık: Tehdit Gibi İzdivaçlar. Üç kare karikatür. Birincide denize atlayan bir adam 
altında “Mebde‘-İntiharla Tehdit”, ikincide öpüşen iki kişi, altında “Vasat-Bâli âti” ve 
üçüncüde duvardaki bir resme tekme vurup kıran bir erkek ve altında “Münteha- müfarekat” 
nu. :24, s. 2  
Rıfkı;    Başlık: 2-İtilafçılık. Bir baba ile evladı ve karşılarında bir erkek. 
Ziyankâr değil, kırıp dökmesi yok. Fakat tembel mi tembel, elinden çeker, sırtından itersen de 
gene yürümez! 
Demek İtilafçı olacak! nu. :24, s. 3 
[İmza okunamadı];   Başlık: Hem Yaya Git Hem Sıra Git. Yolda yürüyen bir bayan ve yanına 
arabasıyla duran bir erkek. 
-    Hanımefendi, bundan sonra otomobilim sizin emrinize amadedir. 
-    Zannederim sonra ben de sizin!?.. nu. :24, s. 3 
[İmza okunamadı];   Piyano çalan bir adam. “ “Sevda, o büyüklük beni altında ezerken” 
şarkısının bestekârı” nu. :24, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Makinelere Dair. Koltukta oturan şişman bir adam ve yanında 
elindeki kâğıda bir şeyler yazan bir adam. 
-    Nasıl efendim fabrikalar iyi işliyor mu? 
-   Midem gibi mükemmel… nu. :24, s. 4 
[İmza okunamadı];  Başlık: Çoğu Gitti, Azı Kaldı. Karanlıkta bir kuş tasviri. Altında 
“Ahlaksızlığa karşı mufassal bir nizamname yapmak için birkaç asır sonra geleceği rivayet 
olunan –Zümrüdüanka- kuşunun resmidir.” nu. :25, s. 1 
Rıfkı;  Başlık: -okunamadı-… neler görecektik. Yolda yürüyen bir kadın ve arkasında bir 
erkek. Erkek, kadının elbisesine bir şeyler döküyor. Altında “1–Kadın elbiseleriyle mücadele 
cemiyeti hafiyesi- Kezzap kullanıyormuş, 2- Ve bu suretle elbiseler sessiz sedasız 
dökülüveriyormuş.”  nu. :25, s. 2-3 
Rıfkı;   Başlık: (Peyam-ı Eyyam) a Nazaran. Aynı karede iki sahne. Birisinde gazeteyi külah 
yapan bir adam “Seyr-i Safain’e külah giydirir.”, diğerinde “Ankara’ya kavuk sallar.” Yazılı. 
nu. :25, s. 2 
Rıfkı;   Başlık: İspatı….-okunamadı-. Masa başında içen iki adam. 
-    Hakikaten orada men-i müskirat kanuna ilga olundu mu? 
-    Öyle olmasa İstanbul’a gelir mi idim!? nu. :25, s. 3 
[İmza okunamadı];   Başlık: Ninelerimize de mi Sirayet Edecek Dersiniz… Yolda yürüyen 
yaşlı ve etekleri dizde bir kadın ve yoldan geçen iki erkek. 
(Kendi kendine) Keramet kızımın çarşafında imiş… Dünya âlemin gözü bende kaldı. 
 nu. :25, s. 4 
[İmza okunamadı];  Başlık: -okunamadı- Smokinli bir erkek resmi. Altında “Modası geçmiş 
bir mümessil.” nu. :25, s. 4 
Rıfkı;   Başlık: Verilecek Cevap Münasebetiyle. İki asker, biri kaçmaya çalışırken diğeri onu 
tutuyor. 
-    Bırak vire… gidezeyim! 
-    Olmaz, sonra ben ne iş görürüm? nu. :26, s. 1 
Rıfkı;   Bir kadının değişik şekilde ölçüleri verilmiş. Bir kadın tasviri mevcut. Altında 
“Mühendis gözüyle bir tetkik-i fenni” nu. :26, s. 2 
[İmza okunamadı];   Bir erkek resmi. Altında “(Yeni Şark) muharriri” nu. :26, s. 2 
[İmza okunamadı];   Bir erkek resmi. Altında “Vakit muharriri” nu. :26, s. 3 
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[İmza okunamadı];  Karanlık şekilde bir erkek resmi. Altında “Şehremaneti hesap müdürü” 
nu. :26, s. 3 
Cem; Başlık: Muallimler Kadrosu Dolarken. Çocuğuyla bir kadın ve bir muallim. 
-    Haydi, öp amcanın elini. 
-    Maşallah! Mektebe mi başlattınız? 
-    Muallimliğe tayin edildi!! nu. :26, s. 3 
[İmza okunamadı];   Başlık: (Şairane)nin Manası. Kırlık bir yerde bir erkekle bir kadın. 
Erkek – Bu kır gezintileri ne kadar hoş, ne kadar şairane… 
Kadın – Yani masrafsız, züğürt işi, değil mi? nu. :26, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Tam Maaş Çıkıyor, İyi Ama.. Bir erkekle bir kadın. 
Kadın – Ben çıkacak tam maaşla bana giydireceğin mantoyu düşünüyorum! nu. :26, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: İşimize Gelince. Bir erkekle bir kadın. 
-    Nasıl, düğünümüzde iki kat elbiseden fazla yapmayacak mısın? 
-  Elbette yapmam, bana milliyetperver ol demiyor muydun, Millet Meclisi kanun yaptı, 
ikiden fazlası yasak. nu. :27, s. 1 
Rıfkı;    Başlık: Temaşa Vergileri Münasebetiyle. Sokakta bir kadının ayakkabılarını boyayan 
bir çocuk ve bunları seyreden iki ada. 
Azizim, şu boyacılar vergi vermeyecekler mi? nu. :27, s. 2 
Rıfkı;   Başlık: Eskiden Bakkallar Hesap Verirdi, Şimdi Biz Bakkallara Hesap Veriyoruz. 
Yolda yürümekte olan bir müşteri ve karşısında elinde borç defteriyle bir bakkal. 
-    Terfiiniz tebrik ederim! 
-    Teşekkür ederim ama, bilmiş ol maaş eski fiyatından, yüzde yirmisi de noksan!  
nu. :27, s. 2 
Rıfkı;    Başlık:Tuzak Makalesi Münasebetiyle. İki kare karikatür. Birincide temizlik yapan ve 
ağzında sigara olan bir kadın ile birkaç insan altında “Bugüne bugün zaten hanımlarımız 
erkeklerimizin yarı hukukuna sahip”, ikincide bir elinde kova bir elinde süpürge olan bir 
kadın ile sırtında yük taşıyan bir erkek. Altında ise “Hemen onları büsbütün mâlikiyetten 
muhafaza buyursun!” nu. :27, s. 3 
[İmza okunamadı];  Şişman, kısa boylu, gözlüklü bir erkek. Altında “Deliler görünce 
biliyormuş.” nu. :27, s. 3 
Rıfkı;  Başlık: Ahir Zaman Alâmetleri. Bir kare karikatür ikiye bölünmüş. Birinde tavuk 
ötüyor, ikincide erkek, kucağında çocuk avutuyor. Altında “Horozlar tavuk, erkekler kadın 
oluyor!”yazılı. nu. :27, s. 4 
[İmza okunamadı];  Başlık: Teselli. Kahvede oturan iki erkek. 
Adam, keder etme, koca Bayram-zade bile sana benzedi! nu. :27, s. 4 
[İmza okunamadı];  Başlık: Asri Sohbetlerde Feraset Lazım. Sandalyede oturan bir kadın 
yanında ayakta bir erkek. 
Erkek – Dünya hoş ama, ezası olmasa.. 
Kadın – Ezası olmasaydı bana malik olabilir miydin? nu. :28, s.1 
Cem;  Başlık: Yirminci Asır Böyle İcap Ettiriyormuş… İki kare karikatür. Birincinin üst 
kısmında “Evde” yazılı. Bir torun ve ona öpmesi için elini uzatan ninesi altında “Canım nine 
hıfzıssıhhaya mugayir olduğu için elini öpemeyeceğim…”, diğerinde aynı genç, genç bir 
kadının elini öperken. Üst kısımda “Çay davetinde” altında ise “Matmazel elinizi öpme 
saadetine mazhar olduğum için bilseniz ne kadar bahtiyarım!” yazılı. nu. :28, s. 2 
Rıfkı;   İki subay ve yanlarında bir araba ile selam duran bir asker. Altında “Dersaadet merkez 
komutanı ve muavini” nu. :28, s. 3 
[İmza okunamadı];   Başlık: Özrü Kabahatinden Büyük. Yolda yürüyen bir erkek ve iki 
bayan. 
-    Evlisin, çocukların da var, peşimizden gelmeye sıkılmıyor musun? 
-    Fakat onlar benim değil, zevcemin! nu. :28, s. 3 
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Rıfkı;   Başlık: Geçen Hafta İstanbul Gençleri Neler ile Meşgul Oldular? Dört kare karikatür. 
Birincide yarı çıplak koşanlar. Altında “Gece sokakta (-okunamadı- efendileri) ya…… ya…. , 
ikincide bağıran birkaç erkek altında “-okunamadı-”, üçüncüde top oynayanlar altında “-
okunamadı-” ve sonuncuda Feylesof nutuk atarken ve ona tezahürat yapanlar altında 
“Darülfünunda (-okunamadı-) istemezük.” Yazılı. nu. :28, s. 4 
[İmza okunamadı];   Başlık: Hakikati Görelim… Biri üniformalı, diğeri kısa etekli ve kısa 
kolu elbiseli iki kadın ile yine üniformalı bir erkek. 
Azizim, doğrusu kadın israfatı diye biz de mübalağa ediyoruz, şunun üzerinde topu topu iki 
kat kumaştan başka ne var? nu. :29, s. 1 
Rıfkı;   Başlık: Dilenciler Arasında Sevinçli Bir Haber. Bir hayvan barınağının önünde iki 
dilenci konuşuyor. 
Müjde, müjde… Bundan sonra resmen iâ’ne toplamak memnû’. nu. :29, s. 2 
[İmza okunamadı];   Başlık: Yeni Zekâlar. Kürsüde bayan bir öğretmen, bir kız öğrenciye 
soru soruyor. 
-   Sevmek fiilinin müstakbeli nedir? 
-   Ölmek! nu. :29, s. 2 
Rıfkı;   Başlık: Sıra İle. Kaynayan bir kazan içerisinde gazete okuyan insanlar ve ateşi 
harlayan bir genç. Altında “Biraz da gençler üflesin…” nu. :29, s. 3 
[İmza okunamadı];  Başlık: Çarşaf Numunesi Yapılıyormuş. Biri çarşaflı diğeri, kolları 
omzunda, göğüs dekolteli, etek ucu dizinde üzerinde elbise olan bir kadın. Altında “Ne bunu 
ister, ne ötekini… İkisi ortasını bulalım! nu. :29. s. 3 
Cem;  Yolda üzerinde süpürgeye benzeyen bir kıyafetle giden bir kadın ve arkasında sırtında 
süpürge olan bir adam. Üs kısımda “Kendisine zannetmiş!”yazılı, altında ise “Hay gidi 
süpürgeler!” yazılı. nu. :29, s. 4 
Rıfkı;    Başlık: Yeni Cami Çeşmesi Önünde. Üzeri siyah çarşaflı bir kadın ve elinde 
gazeteler. Altında “Memleketimizin ilk kadın gazete müvezzi’.” nu. :29, s. 4 
Rıfkı;    Bir kadın tasviri. Çeşitli yönlerden kadının ölçüleri verilmiş. Alında “Mühendis 
gözüyle bir tetkik-i fennî daha” nu. :30, s. 1 
[İmza okunamadı];   Başlık: (Asri Hayat) Nazariyelerinden. Biri ayakta diğeri oturan iki 
erkek. 
-   Azizim, bir kadın için zevç iğreti saç gibidir, bu bilhassa kadının bazı kusurlarını örtmek 
için elzemdir. nu. :30, s. 2 
Rıfkı;     Başlık: Herkesin Dili Dolaşıyor. Yolda sırtında küfe olan bir hamal ile elinde bir 
eşya olan bir kadın. 
Hanım, yükünü taşımak için kaça para verem? nu. :30, s. 2 
[İmza okunamadı];   Başlık: Temaşa Vergisi Tevsî’ Olunamaz mı? Sokakta Ay Dede okuyan 
bir adam ve yanında adam bakan bir kadın. 
-   Lütfen hanımefendi yanımda pek dolaşmayınız. Şimdi hiç yoktan belki benden de temaşa 
vergisi alırlar. nu. :30, s. 3 
[İmzasız];   Başlık: Cinslerimiz. Ortada öpüşen iki insan ve onların dört tarafında çaprazlama 
olarak insan başları. Altında “Ayrı nasıl başlar? Nasıl birleşir? Tekrar nasıl ayrılır?”  
nu. :30, s. 3 
Rıfkı;    Başlık: Bir Düşünce. Ağzında sigarayla gazete okuyan bir oğul ile yanında elinde 
sigarasıyla babası. 
İstanbul vatanperveri – Kazandık, baba kazandık! 
Anadolu vatanperveri – Oğlum, zaten senin işte kaç para sermaye vardı, sen onu bize sor!  
nu. :30, s. 4 
[İmza okunamadı];  Başlık: Asri Zevceler. Bir erkekle bir kadın arasındaki muhavere. 
Erkek – Küçük hanımefendi; zevcem olmaya tenezzül eder misiniz… 
Kadın – Ben mi?.. Mesleğiniz?.. 
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Erkek – Muallimlik… 
Kadın – Çocukla uğraşacak vaktim yok!.. nu. :31, s. 1 
Rıfkı;   Başlık: Tedrisat grevi Neticelerinden. Önde bir kadın ve arksında bir erkek. 
-      Takipten yorulmadınız mı? Sizin, medresesiniz yok mudur? 
-       Şimdilik yok güzelim! nu. :31, s. 2 
Rıfkı;    Başlık: Biraz da (Grev) Dersi Alsınlar. Bir çöpçüyle grevci bir genç. 
-    Sizin grev hususunda daha tecrübelisiniz nezafet hemşiresi, dediğimizi de olurlarsa da 
grevi uzatmak için başka ne bahane bulalım. nu. :31, s. 2 
[İmza okunamadı];  Elinde nargile ile bir erkek. Altında “Darülfünun namzedi bir Farisi 
muallimi”. nu. :31, s. 2 
Cem;  Başlık: Maşukalar Gittikçe Sühulet ve Sürat Kesp Ediyor. Bir kadın, bir erkek. Üç kare 
resim. Her resmin altında tarih var. Birincide yan yanalar ama araları mesafeli ve kadının başı 
kapalı(1328), ikincide kadının başı açık ve başı erkeğin omzunda(1338), üçüncüde ise kadının 
daha açık bir halde kolları erkeğin omzunda(1348). nu. :31, s. 3 
Rıfkı:   Bir adam masada gazete okuyor, yanında başka bir. Üst kısımda “ Yazık Muhaliflere, 
Hatice Hanım İstiklal Mahkemesinde: “… ve şimdiye kadar daima menfi hayatı yaşamanız 
gibi ifalden dolayı Kayseri’de hapsinize karar kılındı.” –Açıksöz-, alt kısımda ise; 
Muhalif – Demek herkes şimdiye kadar ne gördüyse şimdiden sonra da onu görecek ha?!  
nu. :31, s. 3 
Cem: Başlık: Dilenciler de Ekseriya Dikkatsizlik Ediyorlar… Önde yürüyen bir bayanla bir 
erkek ve arkalarında bir dilenci. 
Dilenci – Allah beyini bağışlasın hanımcığım! 
Hanım – (İçinden) Çenen tutulsun! nu. :31, s. 4 
[İmzasız];    Bir erkek tasviri. Altında “(İleri’nin (saki)si” nu. :31, s. 4 
[İmza okunamadı]; Başlık:(Karımı Nasıl Aldattım) Muharriri. Bir kadın ve kadının 
parmağında oynattığı üç erkek kuklası. Altında “Üstadımız Hüseyin Rahmi Bey’e İthaf”  
nu. :32, s. 1 
Cem:   Başlık: Neuzibillah. Çarşaflı bir kadın ile kısa kollu bir kıyafet ve etekleri dizinde bir 
kadın arasında ayak bileğinden başlayarak dize kadar kadın ayaklarını gösteren altı adet ayak 
grafiği. Altında “Memalik-i şahanede 1320 senesinden itibaren kadın ayaklarının inkişafını 
gösteriri grafiktir.” nu. :32, s. 2 
[İmza okunamadı]; Başlık: Akıl Var, Hesap Var… İki erkek konuşuyorlar. 
-    Düğünden hiç bahsetmiyorsun? 
-  Budala mıyım, monşer, ucuz olsun diye Anadolu’daki (men’-i israfat) kanununun 
İstanbul’da tatbikini bekliyorum! nu. :32, s. 2 
Rıfkı:  Başlık: Sinema Bileti İçin Olsa Gerek!! Bir baba oğul ile bakkal arasındaki muhavere; 
Bakkal – Halis Selanik fasulyesi efendim, sermayesi 28… 
Çocuk – Sakın alma baba, aynı fasulyeyi annem evde on sekize satıyor, ondan alırız…  
nu. :32, s. 3 
[İmza okunamadı]; Başlık: Böyle Düşünen de Var. İki erkek medreseler hakkında konuşuyor. 
-   Bu müderrisler hakikaten çıkacak mı dersin? 
-   Eh, şu halde Darülfünun yine Zeynep Hanım Konağı olacak demektir.  nu. :32, s. 3 
Rıfkı:   Elleri ceplerinde kısa boylu bir adam. Altında “Muharrirlerimizden Amber Ağa”  
nu. :32, s. 4 
Cem:  Üzeri pardösülü, başında fesi, uzun boylu bir erkek ve altında “Diban-ı Harbi’ler 
bülbülü” nu. :32, s. 4 
[İmza okunamadı]; Başlık: Haraşolar Giderken. Kucağında bir  [oyuncak] bebek olan bir 
adam ile karşısında bir haraşo. 
-      Ah, haraşocuğum, demek beni böyle bir başıma bırakıp gidiyorsun ha? 
-      Ağlama, ağlama… Kucağını boş bırakmıyorum ya?! nu. :32, s. 4 
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Rıfkı:  Başlık: Vaziyet-i Hâzıra. Bir Osmanlı askeri ve karşısında Yunan askeri. Osmanlı 
askerinin elinde süngü, Yunanlının elindeki silah yerde. 
Osmanlı – Sulh istiyorum! 
Yunan – Harp edeceğim! nu. :33, s. 1 
Cem:  Başlık: Moda Uğruna Neler Veriyoruz? Avrupa istikametini gösteren bir yöne doğru 
ayaklanmış giden def ve kilimler. Altında “İhracatımız” yazılı. nu. :33, s. 2 
Fahrettin:  Başlık: Aman Gençler Dikkat Etsin! Bir kadın yazdığı mektubun ucunu yakıyor. 
Altında; 
Böyle terkipli name, lügatli mektup istemem, ben hececiyim! nu. :33, s. 2 
Ramiz:  Başlık: Ne Alıyoruz? Parfüm şişeleri ve başka eşyalar ayaklanmış vaziyette 
“İstanbul” istikametine gidiyor, altında “İthalatımız” nu. :33, s. 3 
Selahattin:  Başlık: Beylere İbret! Ayakta bir kadın ve değişik çuvallar altında kalmış bir 
erkek, altında “Aile yükü” nu. :33, s. 3 
İzzettin:  Başlık: Haraşolar. Üç kare karikatür. Birincide ihtiyar bir adamın kolunda genç bir 
bayan, altında “Nasıl geldiler?”, ikincide lokantada yemek yiyen bir erkekle bir 
bayan[haraşo], altında “Nasıl yaşadılar?” ve sonuncuda gemiye binen haraşolar ve onlara 
bakan bir erkek, altında “Nasıl gidecekler”? nu. :33, s. 4 
Rıfkı:   Başlık: Lokantada. Bir Rus lokantasında bir erkekle bir kadın e kadının köpeği. 
Erkek – Köpeğiniz çok sakil madam! 
Kadın – Fakat çok faydalı efendi, bir yalayışta bir düzine tabak temizler! nu. :34, s. 1 
Hakkı:  Başlık: Vesait Meselesi. Üç kare karikatür. Birincide sırtında bohça olan bir kadın 
yanındaki erkeğe bir yerleri işaret ediyor ve altında “Evvelce”, ikincide postane gişesinde bir 
adam ve altında “Beş sene evvel”, üçüncüde bir kadının elini öpen bir erkek ve altında “Hâl-i 
hâzır”. nu. :34, s. 2-3 
Ramiz:  Başlık: Sormak En Ziyade Bunların Hakkı. Masa başında çalışan bir adam ve 
yanında ve yanında bir koyun. 
Koyun – Mezbaha meselesi hakkında biraz izahat lütfeder misiniz efendim! nu. :34, s. 2 
Hakkı:   Başlık: Maraz-ı Sevda. Üç kare karikatür. Birincide yan yana bir erkekle kadın ve 
altında “Devr-i sirayet”, ikincide kadın tek başına olarak düşünüyor ve altında “Devr-i 
buhran”, üçüncüde erkekle kadın öpüşüyor ve altında “Devr-i tedavi”. nu. :34, s. 3 
Rıfkı:  Başlık: Aynı Hadisenin Eşhas-ı Muhtelifede Tesiratı. Gazete okuyan iki adam. Biri 
“Yaşadık”, diğeri “Mahvolduk” diyor. nu. :34, s. 3 
Fahrettin:  Başlık: Bizde Şairlik Kıyafettedir. Bir erkek ve onu uzun zamandır görmeyen bir 
kadının muhaveresi. 
-    Bu ne hâl? Görmeyeliden beri ne kadar değişmişsin? 
-    Demek farkına varmadınız? Şair oldum, şair! nu. :34, s. 4 
Rıfkı:   Başlık: Yine Yeni Zekalardan. Çarşaflı bir yaşlı kadınla açık giyimli bir genç kız. 
-    Kızım, sen hâlâ erkeklerden kaçmıyor musun? 
-    Sevimsizlerden kaçıyorum, teyzeciğim! nu. :34, s. 4 
[İmzasız]; Ortada bir erkek resmi. Üstünde “Resimde mahzun durduğuna bakmayın”, altında 
“(temaşa)ya değer bir şen çehre” yazılı. nu. :35, s. 1 
[İmza okunamadı]; Başlık: Bizde Temaşa. İki adam; birinin ağzında sigara diğerinin elinde 
yere dökülen bir şişe. Altında; 
-    Bizde böyle Ahmet Pehlivan? 
-    Bizde ne demek, Naşide’nin çıplak elini sen görmedin galiba! nu. :35, s. 2 
Rıfkı:     Başlık: Tevkifhane-i Umumiyede Hilal-i Ahzar İanesi. İki adam birbiriyle tartışıyor. 
Yahu bu kopuklukta para verilir mi? 
Ver canım, şimdiye kadar kan döktük, bir defada temizlenelim! nu. :35, s. 2 
[İmza okunamadı]; Başlık: Dür-endiş ve İhtiyatkâr Olalım. Bir kadınla bir erkek 
konuşuyorlar. 
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Pederimden pek çok korkarım, rica ederim, beni takip etmek isterseniz lütfen önümden 
yürüyünüz! nu. :35, s. 3 
[İmza okunamadı]; Başlık: Kim Kime Acısın? Dilenci ile bir adam konuşuyor. 
Dilenci – Beyim on para sadakaya muhtacım… 
Efendi – Aşağı yukarı ben de… nu. :35, s. 3 
Rıfkı:   Başlık: Doğru ya! Bir mahkeme heyeti ve önlerinde bir sabıkalı. 
Reis – Senin bu maznun mevkiinde oturuşun dördüncü oldu! 
Sabıkalı – Ben sizin on dört senedir bu hâkim mevkiinde oturduğunuzu görüyorum ama bir 
ihtarda bulunmadım… nu. :35, s. 4 
[İmza okunamadı]; Başlık: Bir Yeni Zeka Daha. Ayna karşısında ablasını izleyen bir erkek ve 
ablası. 
-      Abla, bana on kuruş vermezsen göğsündeki pamukları söylerim ha! nu. :35, s. 4 
[İmza okunamadı]; Bir erkek resmi. Üstte “Temaşa sanatkârlarımızdan” altında “Müheyyiç 
bir sima”, nu. :36, s. 1 
Rıfkı:   Başlık: Spor Hilesinden Dört Sahne. Dört kare. Birincide futbol oynayan iki kişi var 
biri diğerine çelme takıyor, ikincide rakibini çenesinden tutup vuran bir boksör, üçüncüde 
hokey oynayan birinin başına hokey topu geliyor ve “netice” kısmında eli kolu sarılı üç kişi 
mezarlıkta [arkadaşlarına] dua ediyorlar. nu. :36, s. 2 
Münif:   Başlık: Eski ve Yeni Modalar. Bir erkek ve yanında makyaj yapan bir kadın. 
Eskiden hanımlar oya işlerlermiş… 
Şimdi de boya işliyorlar! nu. :36, s. 3 
Ramiz:   Başlık: Bu Ramazanın En Şaşalı Oyunu. Hacivat ile Karagöz Oyunu. 
L. F. Bey – (Semai okuduktan sonra) Hey yâr, bana bir eğlence!!! 
˘A. K. Bey – (Peyam-ı Eyyam köşesinden kafasını uzatarak) Patlama, geliyorum! nu. :36, s. 3 
Ramiz:   Başlık: Kadıköy’ün Şen Bir Sesi. Gazete dağıtan ihtiyar bir adam. Altında “-Hayır, 
hayır yazmıyor!” nu. :36, s. 4 
Selahattin:  Başlık: İki Muhalif Arasında. Önde iki adam gazeteye bakıyorlar, arkalarında 
ağzında sigara yürüyen bir adam. 
-    Şu giden kim? 
-    Meşhur ocakçılardan biri… 
-    Tevekkeli değil, kurumundan belli!! nu. :36, s. 4 
Rıfkı:  Başlık: Lavantanın Mıntıka-i İntişarı Dahiline Girmişler. Birisinin eli tespihli iki erkek 
ve karşılarında bir kadın. 
-    Hocam, çiçek koklamak bu hanımın orucunu bozar mı? 
-    Bizimkiler bozulmazsa, korkma, ona bir şey olmaz. nu. :36, s. 4 
Münif:  Ortada, elinde şemsiye olan bir erkek resmi. Üstünde “En sevimli bir çehre”, altında 
“Bican Efendi”. nu. :37, s. 1 
Münif:   Başlık: (Operet)te (Yedekçi) Piyesi. Sahnede bir erkekle bir kadın. nu. :37, s. 2 
Hakkı:  Başlık: Hanımlarda Tahsil-i Âlî. Bir kız ile babası konuşuyor. 
Kız – Baba nasıl diplomam? Kimya, fizik, ahlâkiyât, edebiyat hepsinden alelalâ! 
Baba – Memnun oldum kızım. Yemek pişirmesini, dikiş dikmesini iyice bilir bir kocaya 
düşersen ümit ederim ki mesut olursun? nu. :37, s. 3 
Rıfkı:  Başlık: Ekseriyet Öbür Tarafta. Bir kalabalık ve polis ile para çaldığı iddia edilen bir 
adam. 
-    Ver paraları, senin çaldığını yetmiş kişi görmüş! 
-    Ne çıkar polis efendi, yetmiş bin kişi de görmemiştir. nu. :37, s. 4 
Selahattin:  İki kare karikatür. Birincide “Eski zamanda” başlığı altında sahibini görünce 
utanan bir ayı ve altında “Kızlar yavuklusunu görünce nasıl utanır?”, ikinci “Şimdi”  
başlığında sokakta öpüşen bir erkekle bir bayan ve altında “Utanma Pazar, ilh…” nu. :37, s. 4 
[İmza okunamadı]; Başlık: Evcilik oynayan bir erkek ve kız çocuğu. 
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Erkek – Haydi, seninle çay daveti oynayalım! 
Kız – Olmaz! Annem “Bir daha o oyunu oynarsan kulaklarını çekerim!” dedi!! nu. :37, s. 4 
Rıfkı:  Başlık: (Darülbedayi)de (Lokmanzade). Sandalyede oturan bir kadın. Altında 
“Sanatkâr maderzâd Kanar Hanım (İsmet) rolünde” nu. :38, s. 1 
Rıfkı:  Başlık: Teravihe Giden Hanımlar. İki kadın bakkala emanet bırakıyorlar. Altında “- 
Kuzum bakkal, şunları bir kenara koy, dönüşte alırız!” nu. :38, s. 2 
[İmza okunamadı]; Bir kadın resmi ve altında “İstanbul operetinin baş muganniyesi”  
nu. :38, s. 2 
Münif:  Başlık: Hatasız Bir Teşbih. Bir erkekle bir kadın konuşuyor. 
Kadın – Bakıyorum da izdivaç mahsur bir kaleye benziyor: İçindekiler dışarıya çıkmak 
istiyor, dışarıdakiler içeriye girmeye çalışıyor. nu. :38, s. 3 
[İmza okunamadı]; Başlık: İstanbul’da Millî Müdafaa. Bir genç ile bir ihtiyar muhavere 
halinde. 
Genç – Hem bizim gibi düşünmelisiniz, bu bedbîni ile vatan müdafaa edilemez! 
İhtiyar – Pekala sen ne duruyorsun? Gidip müdafaa etsene… 
Genç – Deminden beri size karşı müdafaa ettiğim millî dava değil midir? nu. :38, s. 3 
Hakkı:  Başlık: Koynundan Sinmiş Olacak. Gişede bir erkek ve arka tarafta bir kadın ile 
gişeci. 
Efendi bu lavanta kokulu parayı değiştiriniz; akşam evde dırıltı olur! nu. :38, s. 4 
Rıfkı:  Başlık: Anadolu’nun Seciyesizleri Defterinden-1. Bir elinde bir kâğıt ve diğer eliyle 
parmaklarını sayan bir adam. Altında “Parmak hesabı, parmak kapı, yoksa parmak izi şairi 
mi” nu. :38, s. 4 
Rıfkı:  Bir kadın resmi. Üstte “(Uçurumda)da”, altta “Darülbedayiinin bediası” nu. :39, s. 1 
Zeki Cemal:   Başlık: Nereye Gönderiyor? Eli bastonlu bir kadın ve ağzında sigarayla bir 
erkek. 
Erkek – Artık meteliğim kalmadı, yallah, annenin yanına! 
Kadın – Annemin öldüğünü unuttun galiba?.. 
Erkek – Hayır, bildiğim için söylüyorum! nu. :39, s. 2 
Selahattin:  Başlık: İki Sene Mektep Tatili. Oyun oynayan ve eğlenen insanlar. Altında 
“Lehv’ül ab sahasında” nu. :39, s. 2 
Rıfkı:  Başlık: Ramazan Geceleri Sefası. Değişik yerlerdeki eğlenceleri gösterilmiş.  
nu. :39, s. 3 
Münif:  Ramazandan Evvel Para Gündüzümüze Yetmiyordu. İki erkek konuşuyor. 
-    Elhamdülillah, mübarek ramazanı yarıladık! 
-    Evet ama keseyi de tamamladık! nu. :39, s. 3 
Hakkı:   Başlık: Asri Pazarlık. Bir erkek karşısında yaşlıca bir kadınla konuşuyor. 
-    Ayaklarını bile yıkamaya üşenen Kerime hanımefendinin bu gibi ufak hizmetlerini deruhte 
edeyim, fakat bütçelerinin şu kula biraz tenzilat lütuf buyurmaz mı?.. nu. :39, s. 4 
[İmza okunamadı]; Bir erkek tasviri. Altında “Operetin görülmeğe-seza (Çivi-zade)si…  
nu. :39, s. 4 
[İmza okunamadı]; Şarkı söyleyen bir erkek. Altında “Operetin yüksek sesli tenoru”  
nu. :39, s. 4 
Münif:   Bir erkek tasviri. Altında “Bine –okunamadı- hayr-ül-halki” nu. :40, s. 1 
Hakkı:   Başlık: İki Nesil Arasındaki Fark. Bir baba, oğlu ve bir kadın. 
Genç – Baba, siz zamanınızda nasıl evlenirdiniz? 
Baba – Biz gözü kapalı evlenirdik, siz evlendikten sonra gözünüzü kapatıyorsunuz!  
nu. :40, s. 2 
Rıfkı:   Piyano üzerinde bir şeyler yazan bir adam. Üstte “Bakalım zayıf mı gelecek şişman 
mı”, altta “Tayinden sonra ilk hesap” nu. :40, s. 2 
Fahrettin:   Başlık: Saf ve Samimi. Yolda yürüyen bir anne-kız ile arkalarında bir erkek. 
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-    Kızım, gençlerin öyle dönüp arkalarına bakmalarının ayıp olduğunu bilmiyor musun? 
-    O bakıyor mu diye baktım. nu. :40, s. 3 
Rıfkı:   Sırtında vergi yükü taşıyan bir adam. Üst kısımda “Anadolu’da “Hizmet-i askeriyeye 
adem kabiliyeti dolayısıyla ihraç olunanlar mu‘ecciliyet-i askeriye vergisine tabiidirler. –Yeni 
Gün-”, altta ise; 
Allah merhum babamı vergiden muhafaza buyursun! nu. :40, s. 3 
İzzettin:  Gece sahur için davul çalan bir bekçi ile pencereden onunla konuşan bir memur; 
Bekçi – Davulumun ipi kaytan / Sırtımda kalmadı mintan! 
Memur (Pencereden) – Ben gömleksiz geziyorum / Benim halim senden yaman! nu. : 40, s. 4 
Hakkı:  Ağzında sigarayla şişman, arkasından kurmalı bir adam ve altında “Mahkemelerin 
lakırdı makinesi” nu. :40, s. 4 
Selahattin:  Başlık: Asrilik Belası. Genç bir erkekle babası gezinti halindeler; 
-   Aman baba benden çabuk ayrıl tanıdığım kibar ailelerden birkaç kişi geliyor!.. nu. :40, s. 4 
[İmza okunamadı]; Soldan profili verilmiş elleri ceplerinde bir erkek tasviri. Altında 
“(Darülbedayi)in çok sevilen mühim bir unsuru” nu. :41, s. 1 
[İmza okunamadı]; Başlık: Zamane Garabetlerinden. Bir erkekle bir kadın ve erkek araba 
çağırıyor. 
Erkek – Arabacı! Arabacı! 
Kadın – Aman, onu çağırma, babamdır! nu. :41, s. 2 
Selahattin:  Başlık: Vesikadan Çıkan Mana-1 
Birincide bir kadın acente memuru ile konuşuyor; 
Acente memuru – Hanım; vesikan?. 
Hanım – Bak utanmaz herife! Söylediğin lafın manasını biliyor musun?.. nu. :41, s. 2 
Selahattin:  Başlık: Vesikanın Faydası-2  
Bir kadın, bir erkek ve bir banka memuru; 
Banka memuru (muhatabına) – Parayı istiyorsunuz ama hüviyetinizi ispat edecek vesikanız 
var mı? 
Erkek – Maalesef yok! 
Kadın – Buyurunuz benim ki hazır! nu. :41, s. 3 
Rıfkı:   Başlık: Ayvansaray’da Pehlivan Çadırında. Değişik eğlenceler gösterilmiş.  
nu. :41, s. 3 
Şevket:   Başlık: Asri Gezintiler. Bir anne ile kız ve yan taraflarında bir erkek. 
Kızım gözlerin süzülmeye başladı; yoruldunsa söyle de eve dönelim! nu. :41, s. 4 
A. Kâzım:   Başlık:  Hazırcevaplık. Bir polis ve sigara içen iki adam. 
-     Ramazanda oruç yemek ha! Düş önüme! 
-    Allah senden razı olsun polis efendi, az kaldı unutup orucumu bozuyordum! nu. :41, s. 4 
Rıfkı:   Sandalyede oturan ve elinde sigara olan bir kadın. Yanında “Darülbedayide kaynana 
rolü mütehassısı” nu. :42, s. 1 
Rıfkı:   Başlık: Pazar Günkü At Yarışı Manzaralarından Bazı Safhalar. Atların, yarışçıların, 
ve seyircilerin gösterildiği bir karikatür. nu. :42, s. 2 
[İmza okunamadı]; Başlık: Ağzında sigarayla uzanmış bir kadın. Altında “(Pedikür)ünü 
beklerken” nu. :42, s. 2 
Rıfkı:    Başlık: At Yarışı Manzaralarından Diğer Safhalar. Yine at yarışlarından ve 
kazalardan görüntü var. nu. :42, s. 3 
[İmza okunamadı]; Elinde bir kâğıt ile nutuk atan sinirli bir adam ve altında “Grevciler reisi” 
yazılı. nu. :42, s. 3 
Hakkı:  Sokakta yumurta satan bir adam ve onunla konuşan bir adam. 
Yumurtacı – A babam.. Ne bakıp duruyorsun? Korkma; fenasını vermem… benim böyle 
müşterilerim varken kokmuş yumurta gibi malım olsun! nu. :42, s. 3 
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Selahattin:  Bir dönerci dükkanının iki kare karikatürü. Birinci karede “ramazandan evvel” 
yazısıyla açık yerde ve kafes arkasında yemek yiyenler, diğeri ise “ramazanda” yazısıyla 
verilmiş. Bu defa sadece kafes arkasında yemek yiyenler var. nu. :42, s. 4 
Rıfkı:  Başlık: El-intizâr-ı Eşd-Minennar. Yolda yürüyen bir kadınla bir erkek ve arka planda 
bir ihtiyar adam. Üstte (Eyüp’te teravih zamanı eğlencelerinde lambalar polis kararıyla 
söndürülüyor, dükkâncılar da lüks lambalarının üzerine çuvallar geçiriyorlarmış!), altında ise 
“ – Rica ederim bu aydınlıkta sokulma, bekle, şimdi lambalar çuvala girer!” nu. :42, s. 4 
Münif:  Yolda yürüyen kadınlı erkekli bir grup insan ve altında “İstanbul caddelerinden 
birinde bayram geçidi” nu. :43, s. 1 
Münif:   Kaçan bir kadın ile onu kovalayan bir erkek ve kadının yanında erkeğe ok atan bir 
peri. Altında “Eski şarkta siham-ı aşk” nu. :43, s. 2 
Rıfkı:   Başlık: Bayram Alayı. Değişik işlerle meşgul olan insanlar ve altında “Kim oldukları 
yüzlerinden okunuyor.” nu. :43, s. 2 
Fahrettin:  Başlık: Olur a! Bir hanımefendi ile hizmetçisi. 
Hizmetçi – Bizim ayakta canımız çıkıyor, hâlbuki hanım yattığı yerde rahata rahatça para 
kazanıyor. nu. :43, s. 3 
Rıfkı: Başlık: Bayram Alayı-2. Değişik işlerle uğraşan insanlar ve “Hürriyet ve İtilaf” diye 
bağıran biri ve altında “Kim oldukları yüzlerinden okunuyor!”, nu. :43, s. 3  
Hakkı: Başlık: Kuşdili’nde. Ay ışığı  altında kadınlı erkekli bir kalabalık. 
-    Küçük hanım, mehtaptan parlaksınız! 
-    Küçük bey, buzdan soğuksunuz! nu. :43, s. 4 
Selahattin:   Başlık: Yalnız İstanbul’da Görülen Manzaralardan. Elinde iki tüfekle bir [asker] 
önünde bellerinden bağlı iki çocuk ve arka tarafta yolda yürüyen insanlar. Altında “Mücrim 
sevkinden!” nu. :43, s. 4 
Hakkı:   Başlık: Bayram Münasebetiyle. Üç kare karikatür. Birincide yatakta uzanan bir 
kadının elini öpen bir erkek ve altında “tebrik”, ikincide aynı adam kadına ayakta sarılıyor ve 
altında “teberrük” ve sonuncu da kadın tekrar yatakta ve adam gidiyor, altında “terk” yazılı.  
nu. :44, s. 1 
Hakkı:   Bir ağaç altında bir erkekle bir kadın, kadının başında kanatlı bir kalp ve altında; 
Aşk, bazen saadet kapılarını açar. 
İkicide bir erkekle kadın baş başa düşünceli bir şekilde oturuyorlar ve pencereden uçup giden 
bir kalp altında 
Fakat, züğürtlük kapıdan girince aşk pencereden kaçar. nu. :44, s. 2-3 
[İmzasız]; Başlık: Neleri, Nasıl Terakki Ediyoruz? Resim çizen bir adam altında; 
Resimde kısa etek yaparak… 
İkincide piyano çalan bir adam ve altında; 
Musikide (Makber) çalarak… 
Üçüncüde ayağında top, ağzında pipo olan bir adam ve altında; 
Sporda kol, bacak kırarak… 
Dördüncüde sahnede bir erkekle bir kadın ve altında; 
Aktörlükte âşık rolünü oynayarak… nu. :44, s. 2-3 
Rıfkı:  Başlık: Tiyatro Gişesinde. Bir tiyatro gişesi önünde zabıta, yanında bir asker ve 
arkasında insanlarla gişe memuru. 
Gişe Memuru – O mektepli olduğu için nısıf fiyat… 
Zabıta – Peki ama, be adam, ben alaylı mıyım? nu. :44, s. 4 
Münif:   Başlık: Gurur-u Maderâne. İki yaşlıca kadın konuşuyor. 
-    Görme artık, kızımın Şişli’de oturduğu apartmanı… bir Avrupalı madamâ gibi misafirler 
mi kabul etmiyor?.. her gece birçok kibar beylere ziyafetler mi vermiyor? Daha neler de 
neler?! 
!..  nu. :44, s. 4 
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Münif: Başlık: Zemin ve Zamana Münasip Sözlerden. Bir erkekle bir kadın muhavere 
halinde: - Ah, hanımefendi bilseniz, şu güzel İstanbul’un nasıl her gün bir köşesi yanıp 
tutuşuyorsa benim kalbimin de her görüşte bir köşesi tutuşuyor! nu. :45, s. 1 
Rıfkı:   Başlık: Hanımlar-1. Aynı karede üç işle meşgul üç kadın. Birincide eli sopalı bir kadın 
altında “Bekçi olursa”, ikincide iki erkek biri sarhoş iki yanında iki erkek olan bir kadın ve 
altında “Polis olursa” ve üçüncüde araba kullanan bir kadın ve altında “Şoför olursa” yazılı. 
nu. :45, s. 2 
Haydar Şevket:  Başlık: Takdirât! Kaz satan bir adamla ondan kaz alan bir karı koca. 
Maşallah, hanımınız kaz seçmesini iyi biliyor!.. nu. :45, s. 3 
Selahattin:   Başlık: Köylü Gözü, Köylü Sözü. Yolda araba altında kalan bir adam ve 
kenardan bunu seyreden birisi. 
Yeni Muhacir - Acaba (Eminönü) böyle olursa emin olmayan yerler nasıldır? nu.  :45, s. 3  
Rıfkı:   Başlık: Ramazandan Sonra Hayat-ı Tabiyeye Avdet. Elinde balıklarla eve gelen bir 
adam ve onu karşılayan karısı. 
-    Sabaha iki saat var, bu vakitte mi gelinir? 
-    Ne yapayım? Bütün meyhaneler kapandı. nu. :45, s. 4 
Münif:    Başlık: Babalara Nasihat. Bir odada konuşan genç bir erkekle bir kadın ve onları 
anahtar deliğinden izleyen bir adam ve altında; “ Beşerin en büyük zaafı bilmemesi lazım 
gelen şeyleri tecessüs etmesidir.” (Moliere) nu. :45, s. 4 
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Nakş-ı Ber-Âb 

Meslek Bahsi 
 

Deveye Sormuşlar: 
Yokuşu mu seversin demişler, inişi mi? 
Bu ikisinin ortası yok mu, yahut düz başınıza mı yıkıldı? demiş… Bu fıkra malûmdur. Fakat 
daha akıllı bir deveye aynı suali: 
Yokuşu mu seversin, yoksa inişi mi? diye sordukları zaman daha hoş bir cevap vermiş: 
Allah üçünün de belasını versin! 
Canım, demişler, biz sana iki sual sorduk, sen üçüne cevap veriyorsun, üçüncüsü de nedir? 
Düzü unuttunuz mu, demiş, günlerce çöl ortasında bitip tükenmeden düz gitmek de sanki hoş 
bir şey mi? 
Onun gibi bana da: 
İttihatçılığı mı seversin, İtilafçılığı mı? Deseler o akıllı deve gibi: 
Allah üçünü de hakkından gelsin!diyeceğim… Malûm a, üçüncüsü de millîcilik… Ankara 
ovalarında bitip tükenmeyen seferlerle yeknesak yaşamak da sanki hoş bir şey mi? İttihatçılık 
yokuş, İtilafçılık iniş ise millîcilik de çöl, düzlük, ovadır. İşte bu hikmete mebnidir ki ( Ay 
Dede) akıllı veya akıllanmış deve gibi bu üç yolda hevessiz, bu üç gidişten ve yürüyüşten de 
bezgin, zikzaklı bir yol, bir edebî ve mizahî, yani nezih ve eğlenceli bir yol takip edecek, ne 
onu, ne bunu, ne ötekini benimsemeyecek, her yolun kabahatini yüzüne vuracak, hülâsa hiçbir 
şahsın, hiçbir deveci ile hiçbir kervanın yükünü sırtında taşımayacak, gönlünü ferah ve neşeli 
tutacak… 
Binaenaleyh ona: 
İttihatçılığı mı seversin, yoksa İtilafçılığı mı?diyecek olurlarsa, yokuştan, inişten ve sonu 
gelmez çölden bahsedilmiş gibi vereceği cevap şu olacaktır: 
Üçünün de hakkından Allah gelsin! Üçünü de Allah ıslah etsin! 
 

Minare Tepesinden 
 Geçen sabah Eminönü’nden geçerken gözüm Yeni Cami minaresine ilişti: Karayel 
(alem)in altındaki kurşunları kaldırıp atmış, minarenin tepesini çırılçıplak bırakmış. Derhal: 
Oraya kim, hangi akıllı çıkıp da bunu tamir edecek? diye düşündüm ve mütehayyir kaldım. 
 Dün sabah baktım ki biri çıkmış… Evet, bir adam boşlukta, o yükseklikte, şerefeye 
değil ha, minarenin tepesine konmuş, kemal-i sükûn ve emniyetle çalışıyor. Ben diyeyim 
doksan arşın, siz deyin yüz yirmi metre… Orada nasıl durabiliyor, nasıl çalışabiliyor ve 
bunun, bu tüyler ürpertici, baş döndürücü, mahuf, müthiş, mühlik sanatına mukabil kaç para 
alıyor… Vallahi zihnime durgunluk geldi. Bana cami’i bağışlayıp Sened-i Hakaniyesini 
verseler yine o işi beceremezdim. Tepedeki yıldızlı aya bir ip atmışlar, işçi bu ipe bağlı, 
ayakları boşlukta, meşgûldü. Filvaki bazı vapurlarda bacalara tünemiş veya bordalara asılmış 
boyacılar ve kalafatçılar görürüz ama o yükseklik nerede, bu boy nerede? Hem vapurun altı 
deniz, bununki ise mermer… Aksi gibi yağmur da çiseliyor, fena, sert, soğuk bir poyraz da 
esiyordu. Başım havada, gözlerimi şu cambaz, perende-baz ve gözü yılmaz kurşun 
kaplayıcısından ayıramıyordum ki… Bu sa’yine mukabil sanki kaç kuruş, kaç lira alacaktı? 
En fazla beş, on, on beş, liradan ibaret değil mi?.. Aman yarabbi on beş lira için oraya 
asılmaya razı olmak… Değil iş görmek işin, hatta maharet göstermek için çıksa idi bile 
seyrine bakanlardan sudan birkaç yüz lira toplaması işten sayılmazdı! 
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 Ona baktıkça şu birkaç satır yazı için aldığım paradan mahcubiyet duyuyordum. Artık 
ben, alnımın teriyle hak ettiğim şu azıcık paradan hicaba düşersem hiç zahmetsiz para 
kazananların ona bakarken, minare boyu yere geçmeleri lazım gelmez miydi? Meselâ İsviçre-
nişin Dâyinler vekilinin, bilâ-zahmet ve bilâ-himmet der-cep ettiği mübalağadan dolayı 
kahrolması icap etmez miydi? Â’yân-ı kiram da hallerine hepimizden fazla şükreylemeli mi 
idiler? 
 Minare üzerindeki adamın seyrine öyle dalmış, bu düşüncelerle kendimden öyle 
geçmiş ve nerede bulunduğumu öyle unutmuştum ki biri kolumdan çekmese idi, süratle geçen 
bir otomobilin altında az daha yamyassı kalacaktım. Tehlikeyi geçiştirir geçiştirmez kendi 
kendime şöyle söylendim: 
 Meğerse minare tepesindeki işçi düz yolda giden adamdan daha az tehlikeye maruz 
imiş! 
 Bana öyle geldi ki, çiğnense idim, minaredeki zî-ruh kuşbakışı şöyle naşımı 
seyrettikten sonra: 
Şükür Allah’ım iyi ki aşağıda değildim! 
diyecek ve cesedim camie nakledilirken o türkü çağırarak tepede işine bilâ-fütur ve bilâ-
tehlike devam edecekti! 
 

Ay Dede 
 
(Sene:1, Numara:1, 3 Cemâziye’l-evvel 1340 / 2 Kânunusani 1338 / [2 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 1 ) 
 
 
Be-Tarz-I Kudema / Ayine-i Devran 
 
                                Çıkıyor 
Seneler var ki her ay bütçede noksan çıkıyor 
Elli irade bedel masrafı doksan çıkıyor 
Yüzerek nehri ve yahut gölü geçtim derken 
Yolumun üstüne birdenbire umman çıkıyor 
Çıkacak çıkmayacak çıktı veya çıksa diye 
Çıkmadan bir yarım aylık usanıp can çıkıyor 
Dün düşündüm ki bu gün çıktı (Yarın) çıkmayacak 
Kaç yarın çıktı sözüm çıkmadı elan çıkıyor 
Çıktı bir bahs-i “ Hanife” ile neler meydana 
Sahib-i ilim ve fazilet nice insan çıkıyor 
Saldırır üstüne birdenbire yaklaşma aman 
Kirpi zanneylediğin kükremiş aslan çıkıyor 
Yine bir taş atacaklar diye karpuzcu başı 
Küfe sırtında eğip boynunu yan yan çıkıyor 
Hem Şinasi denilip zatına hem Abdülhak 
Ne çıkar dersem eğer bizde de Rus’tan çıkıyor 
Ez kaza sapsa da bazen reh-i Turan’a Nazif 
Nâgehan reh-güzar-ı azmine İran çıkıyor 
Nazır ol sen hele bir kere de istifa et 
İki gün nazır olan sonra da â’yân çıkıyor 
İtimat et bana zira ne demişsem çıktı 
Çıkmadan kış Anadolu’dan dahi Yunan çıkıyor 
Bırakıp cümle ağırlıkları çıkmazsa eğer 
Papolas kendini tutsun Ali İhsan çıkıyor 
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Müşteri bulmadı keyfimce meta-ı nazmım 
Ben mezat eyliyorum karşıma Mihran çıkıyor 
Benim endişeme derya-yı Aden dense reva 
Mevc-hîz olduğu dem güher-i irfan çıkıyor 
Tabımın tarlası feyz ve bereket membaıdır 
Bir gazel tahmini atsam koca divan çıkıyor 
Satılıp bitti le elhamd siham-ı ilham 
İki ay sonra da ayine-i devran çıkıyor 
Bunu ben mahz-ı hakikat diye arz eyliyorum 
Sanmayın yoksa sözümden yine ilan çıkıyor 
 

Halil Nihat 
 

(Sene:1, Numara:1, 3 Cemâziye’l-evvel 1340 / 2 Kânunusani 1338 / [2 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 2 ) 
 
 
Küçük Hikâye 
 

Feminist Bir Mahalle İmamı 
 

 Yağmurlu bir gündü. Her gün muntazaman kırk dakika geciken vapurun o gün 
vaktinde geleceği tutmuş, beni, kendim gibi ihtiyatsız üç beş yolcu ile iskelede bırakmıştı. 
Öteki vapura bir buçuk saat vardı. 
 Bu uzun vakti sokakta geçirmeye yağmur, bekleme odasında geçirmeye de orasını 
fevkalade olarak silip süpüren çaycılar müsaade etmediler. Bereket versin iskeleye yakın bir 
yerde bir mahalle kahvesi buldum. İçeride hararetli bir münakaşa vardı. Müşteriler iki fırkaya 
ayrılmıştı. Bir tarafta entari üstüne Ünye kaput giymiş iki mütekait zabit, tüysüz bir polis, 
uzaktan tanıdığım mâ’zûl bir nahiye müdürü, genç bir mektep muallimi, iki mahalle 
delikanlısı vardı. Öteki fırka bir kişiden, mahallemizin ihtiyar imamından ibaretti. Fakat imam 
efendi şayan-ı hayret cerbeze ile söz söylüyor, “kuvvet infirattadır” diyenlere hak verecek bir 
şekilde karşısındakilere hücum ediyordu. 
 Derhal hükmümü verdim: Mutlaka bir yenilik eskilik davası… İmam efendi tabiî ki 
kafalı adam, mahdut adam… Mutlaka idrak edemediği yeniliklerden birine hücum ediyor. 
Fakat münakaşayı dinlerken hayretim artıyordu. İmam efendi tamamen zannım hilafında söz 
söylüyor, elini masaya vurarak vaaz verir gibi dik bir sesle bağırıyordu: “Kızları yirmiye 
girmeden çarşafa sokmak katiyen ve katben gayri-caizdir. Benim kızım olsaydı tövbe olsun 
kocaya verinceye kadar açık gezdirirdim… Hilafım varsa anam avradım olsun…” 
 Etrafından dolu gibi itirazlar yağıyor, sesler birbirine karışıyordu: “hocam sen 
bunamışsın-  senin arkanda kılınan namaz fasittir- hocam bir azdın ama pir azdın- babacığım 
sen uçar mısın- vay ne günlere kaldık. İmamı böyle söylerse var sen kıyas eyle gerisini… 
Yazık bu ümmet-i merhumeye…” 
 Gürültü arttıkça artıyor, kahve bir mebusan salonu canlılığı almaya başlıyordu. Hülâsa 
bir buçuk saatin büyük bir kısmını ümit ettiğimden güzel geçirdim. 
 İskeleye indiğim zaman yağmur dinmişti. Bir aşağı bir yukarı dolaşarak vapuru 
bekliyordum. Tekrar bu inanılmayacak kadar yeni fikirli feminist mahalle imamına rast 
geldim. Cübbesinin eteklerini toplayarak yere çömelmiş, olta ile balık tutan bir delikanlıya 
yem parçalarının iğnelere nasıl geçirileceğini tarif ediyordu. Bu harikulade adamla konuşmak 
zevkinden kendimi men’ edemedim. Selam verdikten sonra “Efendi hazretleri, dedim. Demin 
tesadüfen kahvede bulunuyordum. Müdafaât-ı fazilânelerini memnuniyet ve hayretle 
dinledim. Efendim zât-ı âlinizin kadınlık hakkında yeni, ne yüksek fikirleriniz var, buna 
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mukabil muarızlarınızdan bir kısmı genç ve tahsil görmüş insanlar olmalarına rağmen ne 
kadar kapalı kafalı, ne lakırdı anlamaz insanlar.” 
İmam efendi sakalını sıvazlayarak gülüyordu: 
- Domuz gibi anlarlar ama işlerine gelmez efendi oğlum… Fakire gelince, benim hakikaten 
kanaatim bu merkezdedir… Kızlara vakitsiz çarşaf giydirmenin vebal-i azamı vardır… Galiba 
vapura gideceksiniz… Onun için kestirme anlatayım… 
 Komşularımızdan bir efendinin iki tane kızı vardır… Geçen sene bunlardan biri on üç, 
biri on dört yaşında idi. Bir gün bu komşu ile beraber eve geliyorduk. Kızlar karşımıza 
çıktılar, elimizi öptüler. Kabaca kızlar oldukları halde açık gezmeleri fenama gitti. 
- Yahu komşu efendi… Bak kerimeler Allah bağışlasın büyüdü… Bu yaşta kızları açık 
gezdirmek bizim şeraitimize sığar mı, dedim ve daha buna mümasil birkaç söz söyledim. 
Adamcağız bana hak verdi: 
- Peki imam efendi… Hemen analarına emir edeyim de çarşaf diktirsin, dedi. Aradan iki hafta 
geçmişti. Yine bir gün komşumla eve geliyorduk. Kapı önünde hape hap kerime hanımlarla 
karşı karşıya gelmeyelim mi? 
Komşum - Söylediğini yaptım imam efendi… Artık memnun oldun ya? Dedi. 
Ben- Hay dilimde tüy bitseydi de söylemez olaydım… Bundan sonra da söyleyenin yedi 
ceddine lanet olsun” dedim. 
 Bunları neden mi söyledim efendi oğlum? Sana onu anlatayım… İki hafta evvel 
sırtlarında akıllı uslu bir entari, başlarında yemeni hanım hanımcık gezen bu çocuklar çarşafa 
girince üç misli açılmışlar… Sanki biz bunlara kapanık demişiz. Hamama girer gibi soyunuk 
demişiz… Baş açık, baldır açık, göğüs gövde açık… Açık oğlu açık… Düzgünler, allıklar, 
çeşit çeşit kokular da caba… Şimdi anladın mı oğul… Benim tesettüre cevaz vermeyişimdeki 
hikmet kızların fazla açılıp saçılmalarına mani olmak, o çapkınların kudurması da imam 
mahalle kızlarının baldırını, bacağını, gerdanını, göğsünü bize dilediğimiz gibi göstermeyecek 
diye… 
 

Reşat Nuri 
 

(Sene:1, Numara:1, 3 Cemâziye’l-evvel 1340 / 2 Kânunusani 1338 / [2 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 4 ) 
 
 
Nakş-ı Ber-Âb  

Eski Sene Hatıraları 
 
 Herkesin gözü şimdi yeni senede… Benim ki ise eski senede! 
Neden? Diyeceksiniz… Sebebi gayet basit: Kendimi bildim bileli daima yeni gelen her ne 
olursa, canlı veya cansız, yenir veya yenmez, adam veya sene hep eskisini arattığı için… 
Binaenaleyh 31 Kanun-u Evvel 1337 akşamı düdükler çalınıp silahlar patlarken giden seneyi, 
çilesini hayli çekmekle beraber yenisinin korkusuyla şu son dakikada adeta bir muhabbet 
duyarak kemal-i helecanla teşyi ettim ve kapının önünde bir lahza kolundan tutarak ona 
dedim ki: 
-  Uğurlar olsun, haydi birbirimize haklarımızı helal edelim, aramızda bürudet kalmasın… 
Filvaki şu üç yüz almış beş günde bana bir lütfün olmadı, şöyle bol keseden inamını 
görmedim, şöyle derinden bana (oh!) çektirmedin, hatta neden saklayım sırtım yeni bir kat 
elbise ve cüzdanım tertemiz birkaç yüz liralık varaka-yı nakdiye bile görmedi… Zihnimde 
şöyle tatlı, pek tatlı bir hatıra da yok… Ne kadar düşünsem sana müteşekkir ve minnettar 
kalmak için ufak bir sebep ve vesile bulamıyorum: Ne bayramlarında tat vardı, ne 
ramazanlarında hilavet… Ne yazın bahtiyar oldum, ne kışın mesut… Sen lafazanlıktan 
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ötesine geçmedin kem küm ettin durdun, sakız çiğnemedin ve nihayet on iki aydan mürekkep 
kabinenle işte istifanı verdin çekildin! Uğurlar olsun! 
 Mamafih iyiliğini görmemekle beraber, şükür Allah’a çok zararını da görmedim. 
Bana, şahsen musallat olmadın, büsbütün dermansız, aç ve bî-ilaç bırakmadın, yerimden, 
yurdumdan etmedin… Filvaki (oh!) dedirtmedin lakin (ah!) diye de inletmedin… (oh!) dan 
hayli uzak, (ah!) a ise hayli yakın bir mesafede kıvrandırıp beklettin! 
 Bakalım yenisi ne mal çıkacak… Büyük bir lütuf ümit etmiyorum, fakat isterim ki seni 
bana aratmasın… Bu kadarı kâfidir. Yani gölge etmesin başka ihsan istemiyorum! Zaten 
böyle nakıs yıllardan fazla lütuf beklemek safdillik olur! 
Hani bir ağniyadan birine: 
- Beş, on lira ver, hacca gideceğim! demiş, o da: 
- Fukaraya hac caiz olmaz deyince 
- Ben senden sadaka istiyorum, fetva değil! demiş… Onun gibi şimdiki seneler de insan lütuf 
yerine nutuk veriyor. 
 En büyük inamı memurlara Sulumeşe’den, Şehremanetine yapma bir meclis-i 
belediyeden ve seyr-i sefaine iki küçük tekneden ibaret falan bir seneden sonra gelecek diğer 
bir seneden ne beklenebilirse biz de yeni seneden onu, o kadarını bekleyebiliriz! 
 

Punç Hikâyesi 
 
 Öyle haber alıyorum ki kış mevsiminin hulûliliyle beraber çay ziyafetleri cûş u hurûşa 
gelmiş. Şişli ve Nişantaşı konakları tehyiç içindeymiş. Haftanın yedi gününü on, on beş çaya 
taksim etmek için en çetin cebir ve hendese muadelelerini halletmek için çalışmaktan 
zihinlere durgunluk, vücutlara yorgunluk, keselere bozgunluk arz oluyormuş… Hatta bu çay 
âdeti şimdi, aşağı tabakalara, hicri mahallelere, fukara miskinlerine de sirayet etmiş: 
Mevlevîhane kapısı semtlerinde Arabacı Hüseyin Ağa’nın refikası da muayyen gün ve 
saatlerde Yorgancı İhsan, Nalbant Mustafa, Bahçıvan Zekeriya ve Kalaycı İbrahim Ağaların 
refikalarını çaya çağırıyor, süslü püslü giyinip bir arada hoş vakitler geçiriyorlarmış… Galiba 
1338 senesi İstanbul’da frengâne çay âdetinin sene-yi tevsi’i ve teşmili olacak! Bana bu 
üstünkörü taklit çaylar punç hikâyesini hatırlatır. Görgüsüz bir adam, bir Frenk dostunu 
ziyarete gitmiş, hava soğukmuş, ev sahibi misafirine bir kadeh punç ikram etmiş… Beğenmiş: 
- Bunu nasıl yaparsınız? demiş… 
- Çay, konyak ve limonla 
Kalkmış evine gitmiş: 
-Hanım, demiş, çabuk bana bir çay yap! 
-Çay yok… 
-Öyleyse bir kahve pişir, bir kadeh de konyak getir! 
-Konyak bizde nerede! 
-Rakı var ya… Rakı olsun, limon da isterim! 
-Limonumuz kalmadı, istersen sirke getireyim! 
-Peki! 
Kahveye bir kadeh rakı dökmüş,  üzerine de sirke gezdirmiş ve punç niyetine içmiş! 
 Siz bu hikayeyi ister çaylarımıza, ister meşrutiyetimize, ister millîciliğimize, ister 
fırkacılığımıza, ister kıyafetlerimize, nemize arzu ederseniz tatbik edebilirsiniz 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:2, 6 Cemâziye’l-evvel 1340 / 5 Kânunusani 1338 / [5 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 2 ) 
 

 
Be-Tarz-ı Kudema / Bir Terkib-i Bent’ten 
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Saki getir ol yüz senelik eski şarabı 
Mutrib hele gel sen de akort eyle rübabı 
Şeb-tâ-be-sehr nûş eyle tezyit-i günah et 
Sofilere zahitlere terk eyle sevabı 
Havyar gibi hâlâ mezemiz yok bizim ama 
Elbet buluruz bir iki kestane kebabı 
Mademki bu gün kimseyi ağna edemez hiç 
At bir yana şairliği, divanı, kitabı 
Arsızlığı kâr eyleye gör rahat ararsan 
Dayinler eğer yıksa fütur etse bâni 
Bir zerre halel verme sakın keyfine zevk et 
Bakkalı da kasabı da kesse hesabı 
Fessiz bırakıp gördüğü her kâmili devran 
Har an örüyor başına bin türlü çorabı 
Cahilleri âsan ediyor evc-i refaha 
Eşeklere nûş ettiriyor buzlu hoş-âbı 
Viran olagelmiş gidecektir yine böyle 
Aldırma, bırak haline dünyayı harabı 
Hep badededir can ile canan dediğin, iç 
Bir kere gelir âleme insan dediğin iç 

Abdulbaki Fevzi 
 
(Sene:1, Numara:2, 6 Cemâziye’l-evvel 1340 / 5 Kânunusani 1338 / [5 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 2 ) 
 
Manzum Hikâye 
 
Kahraman 
 
Akşamüstü ezan yakın, 
Gelen geçen akın akın. 
Köprü kadın erkek dolu, 
Kürklü, gocuklu, mantolu. 
Rüzgâr yıkıp deviriyor, 
Yağmur kara çeviriyor. 
Ufuk bulutlarla yüklü, 
Deniz karanlık, köpüklü. 
 
Merdivenden hızla indim, 
Bilet alıp hemen bindim. 
Boğaziçi vapuruna, 
Gidip oturdum buruna 
 
Nerede yaz nerede kış, 
Giren çıkan itiş, kakış 
Kimi tutulmuş yağmura, 
Kimi bulanmış çamura, 
Kimi sırtında bir zembil 
Kimi elinde bir mendil 
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Bakınıyor alık alık 
Kamara pek kalabalık 
Yolcu dolmuş da taşıyor, 
Fakat hâlâ dolaşıyor! 
Satıcılar itişerek 
Ahaliyle didişerek 
 
Bir köşede otururken, 
Dalgın düşünüp dururken 
Bir de baktım ki uzakta 
Bir genç duruyor ayakta, 
Düşünüyor mahzun mahzun, 
Dayanarak ince, uzun 
İki koltuk değneğine. 
Dedim: “ Bu da mutlak yine 
Yarım şehitlerden biri, 
Meçhul yiğitlerden biri 
Harb-i umumi çıkınca 
Kapılıp bir kızıl hınca 
Güzel Kafkas rüyasıyla 
Yahut Mısır hülyasıyla 
Kim bilir ne dağlar aştı 
Kaç düşmanla boğazlaştı! 
Şimdi böyle kalmış yarım 
Ben bir vazife sayarım 
Tebcil için bu genç beyi 
Hemen yerimi vermeyi…” 
 
Henüz kalkıyorken daha 
Uğuldadı bir kahkaha 
Bir de baktım bizim Seyfi 
Yerindeydi yine keyfi 
 
Sordu: “ Nedir bu dalgınlık? 
Bir saattir alık alık 
Neler hayâl ediyorsun?..” 
Dedim: “Yahu ne diyorsun 
Bak şurada duran gence 
Hudutlarda senelerce 
Azrail’e göğüs germiş 
Hem can almış hem can vermiş 
Yarı ölü yarı diri 
Meçhul yiğitlerden biri!..” 
 
Seyfi bakıp gözlerime 
Güldü, güldü sözlerime: 
“- Evet, hayale dalmışsın, 
Sen sahiden abdalmışsın!.. 
Gerçi şu genç anlı şanlı 
Aslan gibi delikanlı 
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Tam da kahramanlık çağı 
Fakat bir asker kaçağı..!” 
-“Peki nedir ya bu hali..” 
-“Ona derler Çapkın Ali!..” 
 
Hanımla geçenler de 
Gizli kapaklı bir yerde 
Geçirirlerken geceyi, 
Birkaç tane külhanbeyi 
Gelip kapıyı vururlar, 
Cama taşa savururlar, 
Hanım, korkusundan bayılır, 
Ali, sarhoşken ayılır, 
Hemen pencereden atlar, 
Yere düşer dizi patlar!.. 

Yusuf Ziya 
 
(Sene:1, Numara:2, 6 Cemâziye’l-evvel 1340 / 5 Kânunusani 1338 / [5 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 3 ) 
 
 
Küçük Hikâye 
 

Kadın İktisâdı 
 
 Yemekten sonra, odanın geniş kanepesine uzanmış, küçük bir rafın üzerindeki fağfur 
tabakların arasından, dallarını sarkıtan küçük bir palmiyeye sigarasının halkalanan 
dumanlarını savurarak: 
Bu akşam bir yere gitmiyor muyuz? 
Sofranın kadife örtüsünü yaydıktan sonra, küçük “Sevr” vazonun çiçeklerini düzeltmekle 
meşgul, başını çevirerek, kocasına yan gözle bakar: 
Nereye gidelim istiyorsun? 
Kenan cevap vermez. Doğrulur, sigarasını söndürdükten sonra parmaklarında fındık kırmaya 
başlar. 
Behice topukları üzerinde bir kavis çizer. 
Kenan – Yeni bir Fransız opereti gelmiş. Bu gece gitsek. 
Behice – Canım evimizde su mu çıktı. Her gece sokaktayız. Bu gece de oturalım. 
Kenan – Gidersen ne olur? 
Behice – Hiçbir şey olmaz… Yalnız on lira loca parasından kurtulmuş oluruz. 
Kenan – Maşallah!.. Muktesit olmaya başladın. 
Behice – Geç bile kaldım. 
Beyaz önlüklü hizmetçi, keten örtülü küçük bir tepsi içerisinde kahveleri getirir. Behice 
fincanı alır, Kenan eliyle “ Şuraya bırak” diye, işaret eder. Odanın sessizliği içinde kahvesini 
içen Behice’nin hafif bir dudak şıpırtısı, ekmek tabağını alarak çıkan hizmetçinin 
topuklarının, keçelerin üzerinde sağır aksi, kapanan kapının “ çıt” eden sesi duyulur. 
Behice – Kahveni içsene. 
Kenan – Ha!.. 
Yine sessiz kahvesini içmeye başlar. Behice fincanını bırakır. Biraz ötede, sofranın üzerinde 
duran sürahide garip bir şekil alan yüzünün aksine bakar. Tıs… 
Behice – Yine kız doğdu…Canım bir şey söylesene! 
Kenan – Ne söyleyeyim?.. 
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Behice – Misafir olsa hele kadın misafir olsa bülbül kesilirdin. 
Kenan – O sizin hüsn-ü kuruntunuz… Keyfim olmadığı zaman çenelerimi bıçak açmaz. 
Behice – Garip tesadüf… Baş başa kaldık mı muhakkak keyfin olmaz. 
Kenan – Bu yazı Şişli’de mi geçireceğiz? Asımlar Ada’ya gideceklermiş. 
Behice – Onlar gidebilirler… Bankaya iki yüz bin lirayı koymuşlar, Asım’ın kazandığı da 
ayrı. 
Kenan – Ada’ya gitmek için iki yüz bin lira lâzım değildir zannederim. 
Behice – Doğru fakat hiç olmazsa iki bin lira lâzım ya… 
Kenan – Peki burada patlayacak mıyız?.. 
Behice – Makriköy’e gideriz. 
Kenan – Annenle babanın yanına mı? 
Behice – Annemle babamın yanına… 
Kenan – Ben burada patlamayı tercih ederim. 
Behice – Canın isterse. 
Kenan tekrar doğrulur. Pantolonunun ütü çizgilerini düzeltir. Bir müddet nikâh yüzüğüyle 
oynar. Bu müddet zarfında Behice, parmağını perçemlerinden birine takmış olduğu halde 
kocasını seyreder. Kenan, kalkar, dolaşmaya başlar. 
Behice – Yine dolaşmaya başladın mı? 
Kenan – Düşünmemek için… Biliyor musun: Parasız kaldık. 
Behice – Ben biliyorum, sen düşün. 
Kenan – Düşüneyim ama ne yapayım? 
Behice – Bir iş bul, çalış. Babam çalışsın diyor. 
Kenan – Baban!.. O söyler o… 
Behice – Neden söylemesin… O çalışmış… 
Kenan – Çalış! Çalış, çalış!... İyi ama ne yapayım? 
Behice – Yaz.. 
Kenan – Kime yazayım.. 
Behice – Mektup değil… Eser yaz,  tiyatro, yaz… 
Kenan – Otuzundan sonra bu yapılmaz. 
Behice – Öyle ise bankalarda filan bir iş bul… Böyle oturduğun yerde iş bulamazsın, biraz 
kımılda! 
Kenan – ( Oturduğu yerde ellerini ayaklarını oynatır) İşte kımıldıyorum. 
Behice çıkmak üzere hiddetle kapıya doğru yürür, Kenan koşarak karısını tutar. 
Behice – Eğer ciddi konuşacaksan oturayım… 
Kenan – Peki peki, gel ciddi konuşalım. 
Otururlar. Bu mevzu senelerden beri hazır yemeye alışmış oldukları için ikisine de pek 
yabancı gelir. Bir müddet daha sessiz durular. 
Behice – Çalışacaksın? 
Kenan – Mademki istiyorsun, mademki paramız kalmıyor çalışacağım. 
Behice – Ha şöyle, yola gel. 
Kenan – Yalnız unutma ki Mekteb-i Mülkiye mezunlarının vatmanlık istediği bir devirde 
bilmem ne iş görülür. 
Behice – Arasan bulursun… Düşün bir de çocuğumuz olsa. 
Kenan – Çok şükür yok. 
Behice – Olabilir. 
Kenan – Altı senedir olmadı, bundan sonra da olmaz. 
Kenan – İnsan para meselesi için kendini üzer mi hiç… Eğer lüzum görür isem tabii çalışırım. 
İş de bulurum güç de.. Şimdilik iktisada biraz daha fazla rağbet edersek. 
Behice – Ediyorum bile… Dikkat etmedin mi iki türlü yemek yedik. Tiyatroya gitmedim. 
Kenan – Âlâ. Hadi artık gidip yatalım. 
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Behice – Haydi 
*** 
Ertesi sabah, Kenan pijamasıyla, Behice Krepdöşin mantosuyla kahvaltı ederlerken hizmetçi 
girer: 
Hanımefendi, çamaşırları getirdiler. 
Buraya getir. 
Paketler açılır. Altı takım çamaşırı Behice, kanepenim üzerine serer. Ellerini çırparak 
kocasının boynuna atılır. 
Behice – Güzel değil mi? 
Kenan – Çok güzel!.. Çamaşır yok mu idi? 
Behice – Vardı ama Asım’ın karısında gördüm, çok beğendim. 
Kenan – Pahalı mı? 
Behice – Elli lira. 
Kenan – Altı takım için fena değil. 
Behice – Amma yaptın ha!.. Altı takım için olur mu?.. Takımı elli lira…  Bak hakiki 
Valensiyan… Müsriflik değil ya yaptığım!.. 
Kenan – Yoo… Hayır. 
Behice – Ne yapayım, aklıma esti. 
Kenan – İyi esmiş. 
Behice – [ Kenan’a sokularak] Hem artık ehemmiyeti yok, mademki çalışacaksın! 
 

Selami İzzet 
 
(Sene:1, Numara:2, 6 Cemâziye’l-evvel 1340 / 5 Kânunusani 1338 / [5 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 4 ) 
 
Nakş-ı Ber-Âb 

Fikirlerimiz 
 
 (Ay Dede) nin intişarından ve muvaffakiyete nailiyetinden beri bir hayli zevat beni 
ziyarete geldikçe veya yolda gördükçe: 
- Nasıl, sana neşret demedik mi? Bak, fena mı ettin? diyerek âcizlerini mazhar u iltifat 
ediyorlar. Hâlbuki ben bunlardan hiçbirinin bana hiçbir mekân ve hiçbir zaman böyle, buna 
yakın bir tavsiyede bulunduklarını tahattur edemiyorum. Anlaşılan gazete şayet rağbete nail 
olmasaydı da deste deste sürüleceği yerde camekânlarda sürüm sürüm sürünse idi ziyaretime 
geldikçe ve yolda gördükçe aynı zevat: 
- Nasıl sana neşretme diye söylemedik mi? Bak fena mı demişiz! diyecekler, yani akıl, feraset 
ve zekâlarının daima benimkinden çok üstün olduğunu ispata çalışacaklar, kendilerine vaziyet 
iyi veya fena ne çıkarsa ondan bir hisse-i gurur ayıracaklarmış… Asıl garibi dün odama 
ahbaplardan diri pür-şevk ü sürûr girdi: 
- Öp elimi, dedi, ilk defa bu gazete fikrini ben verdim, hatırlasana durma çıkar demiştim!dedi. 
Alıklaşıp kaldım. 
Bu zat gazete fikrinin en şedit muarızı idi, beni boyuna: 
- Yürümez, sökmez, geçmez, yaşamaz, satılmaz, alınmaz, para etmez! ayarında  elli, altmış 
nefy ü nehy fiillerle fikrimden çevirmeye çalışırdı. Şimdi, bizzat kendisi eşhad ederek ne 
parlak ne huluskâr, ne şevk-aver bir surette tebdil-i fikir ediyor, nasıl apaşikâr dönüveriyordu. 
Ben cevabı şaşırmıştım: 
- Teşekkür ederim, teşekkür ederim! diyordum, o hâlâ “hatırladın ha, hatırladın ha!” diye 
kandırmaya çabalıyordu. Şayet dalgınca bir adam olsa idim belki de bu ahbabın o ilk aksi 
ikazını unutarak şu yepyeni iltifatıyla benim kendisini şu fikrin ilk mürevvici ve müşevviği 
addederek minnettarane ellerine sarılacaktım. 
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Ah, siyasette de böyle değil mi? Ne azılı, ne yaman, ne yahşi harp taraftarları mütareke 
hengâmesinde: 
- Biz bu iş yürümez dememiş miydik? 
 Feryatlarıyla en keskin, en sert, en dönmez sulh taraftarlarını gölgede bırakmışlardı. 
Onun için Ankara rüesasına tavsiye ederim, benim gazete işinde yakışık almazdı ama onlar 
yapabilirler, her harp taraftarından imzalı birer senet alsınlar, dosyada hıfz etsinler. Zira 
insanlar fikirlerinin eri olmaktan ziyade – anlaşıldı ki – neticenin taraftarı oluyorlar. 
Yürüdüğü müddetçe bir işe: 
Eyvallah 
Diyorlar, yürümedi mi ağızlarında: 
İllallah! 
Hazır! 

Caka 
 

 Bedenimizde biraz kuvvet kaldıysa biz onu boşa, havaya, hiçe, lehu-vel’ab kabilinden 
saçma işlere sarf ediyoruz. Bir türlü şu nümayiş, gösteriş, caka denen bilyeden yakamızı 
kurtaramıyoruz. Hayatımızda da bu böyle… Resmiyesinde de öyle! Mütarekeden sonra bile 
yepyeni otomobiller alan, daireler ve borç gırtlağa çıkmışken haftada iki akşam evinde saz 
meclisleri yapan adamlar gördük… 
 Ne iratlar ve ne akarlar araba parasına, kürklü paltoya ve fanuslar ile parkelere sarf 
olundu. Geçen gün köprüden geçiyordum, memurlar bermutat kadınlara saldırıyorlar, 
erkekleri yakalarından çekiyorlar, kavga, soğuk, yağmur bir felaketli izdiham ortasında 
kuruşları toplamaya uğraşıyorlardı. Zihnim o dakikada Şehremanetinin hâl-i pür-melâliyle, o 
katmer katmer borçları, salkım salkım sû-i istimâlleri, mühlik, mahv vaziyetiyle meşguldü. 
İşte bir daire ki maaşını vermekten, borcunu ödemekten ve ödünç para bulmaktan aciz… 
Derdine derman yok, başını taştan taşa vuruyor, inleyip ah u zar ediyor, içler acısı bir hâl… 
Bundan ötesi sağlık! Ben bunları düşünürken yaman bir seda ikazı kulağıma gürledi, hemen 
sağa kaçtım: Bir otomobil, düdüğüyle halkı çil yavrusu gibi dağıtıyor, pür-haşmet geçip 
gidiyordu. 
 Bu geçen Şehremanetinin otomobiliydi. Tuhaflık olmak üzere naklederler: Bir sis 
esnasında idare-i mahsusa vapurlarından biri Adalar’dan kalkmış, boyuna düdük çala çala 
köprüye geliyormuş, ama ne düdük çalış, dakikada bir, bilâ-inkıtâ’… Vapur tam 
Sarayburnu’nu bulmuş, birden bire geminin alt merdiveninden göğsü açık, kolları çıplak, 
uçarı, zıpır bir adam peyda olmuş, bu vapurun makinisti imiş, şöyle başını kaldırıp kaptana 
pür-hiddet seslenmiş: 
- Kazanda dört libre istim kaldıydı, sen de onu düdüğe tükettin! demiş. 
 Onun gibi Şehremaneti başta olmak üzere bizler de cebimizde ve elimizde kalan dört 
parça mal, mülk veya parayı düdüğe, yani boşa, havaya, hiçe, nümayiş ve gösterişe sarf 
ediyoruz, öyle tüketiyoruz! 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:3, 10 Cemâziye’l-evvel 1340/9 Kânunusani 1338 / [9 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 1 ) 
 
Be-Tarz-I Kudema / Bu Dahi Olsa da Hoş Olmasa da… 
 
Mevsim-i gülde gül-ab olsa da hoş olmasa da, 
Bizim irfanda şarap olsa da hoş olmasa da 
Biçeriz reng-i izar ve libe kıymet bezler, 
Dest-i dilberde hazab olsa da hoş olmasa da 
Okur evrak tabiatta olan eşarı, 
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Dest-i şairde kitap olsa da hoş olmasa da 
Bakarız dilleri imara, çakıp birkaçımı, 
Kese boş, hane harap olsa da hoş olmasa da 
Beni güldürmeye kâfi geliyor hezl-i(Kemal) 
Yave-i(Nakş-ı Ber-Âb) olsa da hoş olmasa da 
(Hakperest)in o hödük kuyruğu geçmiştir ele 
Gayri ruyunda nikap olsa da hoş olmasa da 
Şiir-i(Fevzi) var iken (Fikret)i kim okur 
Dem-i bülbülde (Rübab) olsa da hoş olmasa da 

Abdulbaki Fevzi 
 
(Sene:1, Numara:3, 10 Cemâziye’l-evvel 1340/9 Kânunusani 1338 / [9 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 2 ) 
 
Manzum Hikâye 
       Kısmet 
 
Şu koskoca dünya senin 
Hülya senin, rüya senin 
Paran varsa fazla paşam! 
Bir iş olmaz azla paşam! 
 
Çok tecrübem var bu işte, 
Anlatayım dinle işte, 
Bu hikâyem ne şakadır, 
Ne de kuru bir cakadır! 
Aldanmazsın inan bana, 
Atma sözümü yabana: 
 
Dün köprüden geçiyordum, 
Etrafı güç seçiyordum, 
Kapamıştım gözlerimi, 
Şaşırmıştım sözlerimi, 
 
Zira hayli olguncaydım!.. 
Sonra birden bire caydım 
Merdivenleri inmekten, 
Yine vapura binmekten! 
Bir ses dedi: “Cebin dolu, 
Bırak şu kasvetli yolu, 
Bu akşam da karşıda kal, 
Bir gün şu dünyadan zevk al” 
 
Kafa tütsülü olunca, 
Cepler para ile dolunca 
Her şey başka görünüyor! 
Dünya nura bürünüyor! 
 
Uçmak istedim kuş gibi; 
Fakat yollar yokuş gibi 
Fazla yalpa vuruyordum, 
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İkide bir duruyordum!.. 
 
En nihayet bindim hele 
Güç hal ile şu tünele! 
Yarabbi ne kalabalık, 
Sanki istif istif balık! 
Solumda bir şişko madam, 
Biri: Canından usanmış, 
Biri: “Dünya benim!”sanmış! 
 
Bu berzahtan kurtulunca, 
Kendimi serbest bulunca 
Derin derin nefes aldım, 
Sonra doğru yola daldım. 
Fakat ilk adımda daha 
Geldi bir çapkın kahkaha: 
Sülük gibi bükülerek, 
Açılarak, dökülerek, 
Geçti yanımdan bir güzel 
Bütün ruhuyla gülerek! 
 
Ne şirindi, ne kıvraktı, 
Dönüp dönüp bana baktı, 
Yüreğimin ta içinde 
Bir anda bir şimşek çıktı! 
Gayri bütün bütün coştum, 
Hemen arkasından koştum, 
Eski halime nispetle 
Şimdi katmerli sarhoştum! 
 
O ne gözdü o ne kaştı, 
Ne oynaktı ne ayyaştı, 
Bilirim nasıl bir duyguyla 
Ben yaklaştım o yaklaştı! 
 
Alâ “ Lötr” palto giymiş, 
Peçesini yana eğmiş, 
Fakat gelince şaşırdım: 
Meğer bizim hizmetçiymiş!.. 

Yusuf Ziya 
 
(Sene:1, Numara:3, 10 Cemâziye’l-evvel 1340/9 Kânunusani 1338 / [9 Ocak] 1922 Pazartesi, s. 3 ) 
 
Be-Tarz-ı Kudema / Görmüşüz… 
 
                                                                                                                             -Yaşar Şadi’ye- 
 
Çember-i devranı devretmiş, cihanlar görmüşüz 
[Buradaki mısra orijinal metinde yok] 
Rüyet-i didar-ı pâk hakk u hürriyet için 
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Vartalar atlatmışız mühlik zamanlar görmüşüz 
Vız gelir birkaç cebinin şimdi âciz savleti 
Hevlimizden titreyen şîr-i jiyanlar görmüşüz 
Bunca kahr-ı dehre rağmen hake baş indirmeyip 
Daima gamhanemizden asumanlar gürmüşüz 
Çeşm-i istibsarı aç, aldanma devrin rengine 
Suret-i insana girmiş çok yılanlar görmüşüz 
Akıl ve sır ermez bugün insanların dolabına 
Halka karpuz gösterip şalgam satanlar görmüşüz 
Muntazırken bir peyam-ı sulha bizler her sabah 
İntişar etmiş soğanlar, baldıranlar görmüşüz 
Dinleyip her an bu gülşenlerde avaz-ı garap 
Lahanalar boy boy açılmış bostanlar görmüşüz. 
Telgraf memuru sadrazam olmuş çok mudur? 
Nail-i örnek ve taç olmuş çobanlar görmüşüz 
Biz bu bendergehte kâr ümit edip ilim uğruna 
Nakd-i can bedel etmiş ama ziyanlar görmüşüz 
Etmesin varsın maârif bir nişan-ı îtâ bize 
Âlem-i irfanda şan almış nişanlar görmüşüz 
Vâka yok mekteb-i âli şahadetnamemiz 
Çok Felatunlarla lakin imtihanlar görmüşüz 
Görmedik (Fevzi)ye benzer bir hecâ-gû-yı ferit 
Vâka dünyada çok ateş-zebanlar görmüşüz 

Abdulbaki Fevzi 
 
(Sene:1, Numara: 4, 13 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 
Şairlere Dair 
 
Yahya Baba 
 
İp üstünde oynatır bütün dünyayı fendi, 
Habbeyi kubbe yapar şair Kemal Efendi! 
Bir mısraı bedeldir belki bin divana da! 
Şöhreti yayılmıştır hatta “Erivan”a da! 
Açıldı himmetiyle “Dergâh” erenler için, 
Pire ezelden beri gönül verenler için! 
Yürür arka sıra Ahmet Haşim çelebi, 
Eş’arında yaşatır bütün Şam’ı, Halep’i! 
Çömezleri içinde Yakup elebaşıdır, 
Meşhur Halide Bacı eski can yoldaşıdır! 
Ehl-i tarik onun ardı sıra giderler, 
Demir çarık giyerek ta… Mısra giderler! 
Elde asa, belde ney ve sırtında bir aba 
Yürür kösemen gibi en önde Yahya Baba!.. 

 
Çimdik 

 
(Sene:1, Numara: 4, 13 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe s. 3) 
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Zamane Hâli 
-  1- 
Ali Kemal, sayar söver, 
Refik Halit alay ister! 
Mihran dizlerini döver, 
“Aydede” çıktı.. Pay ister 
* 
İzzet Melih’in karnı aç 
Fazıl Züğürt, parası yok. 
Halil Nihat elinde ok 
Kuvvetlice bir yay ister 
* 
Haşim “Göl Saati” satar, 
Falih, Don Kişot’tur çatar, 
Rasim, akşam sabah atar, 
Hüseyin Daniş çay ister. 
* 
Yahya yutar ilham hapı 
Yakup beğenmez “Canan”ı 
Feylesof’un ilim kabı 
Ara sıra kalay ister 
 
Zamane Kadını 
- 2- 
Kanaat edip yer her bulduğunu, 
Havyardan bahseder çiroz yerine, 
Sorsalar ne yanda oturduğunu, 
Ada’yı gösterir Beykoz yerine! 
* 
Tenzil edemez kendi dengine. 
Hayâlî geniştir dalar engine. 
Gülümser uzaktan bakan zengine, 
Başında dolaşan kokoz yerine, 
* 
Göğsünde açılmış iki gül vardır, 
Aşkıyla çırpınan bin gönül vardır. 
Başında, savrulan ince tül vardır: 
Eskiden giyilen hotuz yerine. 
* 
Gösterir yürürken ne cambazlıklar, 
Sevdada yalanlar, düzenbazlıklar, 
Eder sokaklarda hak-endazlıklar! 
Zamane tavuğu, horoz yerine 

Fiske 
 
(Sene:1, Numara: 4, 13 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe s. 4) 

 
Nakş-ı Ber-Âb 

Hayatımız 
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 Şu geçen dört, beş gün içinde ne yaptım, ne gördüm, ne yaşadım, hayattan ne lezzet 
aldım diye bu sabah bir düşüneyim dedim. Hatırıma bir sene-i kâmile zarfında kitaplarını 
açmadan mümeyyiz karşısına çıkmış bir mektep çocuğu gibi hiç ama hiçbir şey gelmedi. 
Anlaşılan bana da hayatımın sahifelerini keyif ve lezzetle karıştırmak ve az çok yeni bir nesne 
öğrenmek müyesser olmamış. İşte ömrümüz bu, hep böyle vahiy! 
 Şimdi biraz daha düşündükçe hayâl meyâl kendimi o dört-beş günün içinde yaşarken 
görüyorum. Ama ne yaşayış? Uykuda gezer, uykuda dolaşır bir adam gibi…Evvela hatırıma 
havalardaki fecaat ve tebdilat geliyor, tahattur ediyorum ki bir aralık sırsıklam olmuştum.Bir 
aralık da güneş tepemde kaynamıştı.Fakat yağmur yağarken elimde baston vardı, tir tir 
titriyordum.Lastiklerim de evde kalmıştı.Güneşli havada  ise boynumda atkı, elimde umbrela 
ve ayaklarımda hantal, ağır lastikler bulunuyordu. Terden bunalmıştım. Birisi: 
-   Lodos ne şiddetli! demişti, vapur sallanıp durmuştu. Akşamına diğer biri: 
-  Karayel ne sert! diye şikayet etmişti, kemiklerime kadar buz kesmiştim.Ara sıra gözüme 
gazeteler ilişmişti:Ankara’dan sütun sütun telgraflar…Hasan Bey istifa etmiş, yerine kimse 
tayin olunmamış, Hüseyin Paşa çekilmiş, Yerine Ali Paşa intihap edilecekmiş gibi karışık bir 
hayli istifa ve infisal haberleri…Sonra makaleler..Muallim Naci şöyle buyurmuş, Ziya Paşa 
böyle cevherler sarf etmiş…Nesir böyle yazılırmış, şiir öyle söylenirmiş!.. Onlara müteakip 
Kan [Cannes] da konferans açılmış, kapanmış, Paris’te açılacakmış, kapanınca Nis [Nice] de 
başlayacakmış gibi açılma, kapanma haberleri! 
 Hiç birinde tat, tuz, lezzet yok. Sokakta ise otomobile çiğnenmemek korkusundan 
başka bir his duymamış... “Aman sağa !”, “Aman sola!”, “Biraz geri!, “ Biraz ileri!” gibi 
muvazene dersleri … Eve gelince baş sohbet: yemek lafı… 
- Ne pişecek, ne alınacak? 
Herkesin: 
- Bilmem!diyor, müzakere, müzakere, sonunda akşam masanın ortasında baş yemek olarak 
ıspanak kavurması geliyor… 
 Daha sonra soba derdi: söndü, sönecek, yandı, yanacak gibi bitip tükenmez bin 
mesele-i daima… 
 Oda sıcaksa sofa buz! Ya ayazda uyanışlar, vapura koşuşlar, ayakta kalışlar, terden 
bunalışlar, yürümekten yoruluşlar… Lakırdı namına ise bir sürü bî-mana esvat: Kimsenin 
sohbetinde zevk kalmamış! 
 İçmişim, içtiğimin farkında değilim… Yemişim, fakat ne?..Gezmişim acaba nerede? 
Konuşmuşum, neye dair? Bu dört günden aklımda bir güzel söz, bir çift hatif göz, bir dakika 
huzur, bir lahza zevk kalmamış! 
Buna mı yaşamak diyoruz? 
Yarında mı bu, böyle? Bu mu hayat? 
Yazık bize! 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara: 5, 17 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Pazartesi s. 1) 
Be-Tarz-ı Kudema 

                                                                                                                          Refik Halit Bey’e 
 
 Züğürtleyen esnaf eski defterleri karıştırmış. İlhamı daralan muharrirler de vaktiyle 
bitiremedikleri, bastıramadıkları yazılara dönüyorlar. Bugün (Ay Dede)ye gönderdiğim eserler 
o takımdandır. Ben bunları vaktiyle yazmış ve neşredememiştim diye hatırlıyorum. Eğer öyle 
iseler düşkünlüklerinden, değersizliklerinden dolayı, karilerin âlicenabına sığınarak biraz 
iltimas isteyeceğim. Şayet öyle değil de farkına varmayarak okuyanları ikinci defa tazip 
ediyorsam, müstahak olacağım cezanın tayinini senin kalemine bırakıyorum azizim. 
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 Tazarru 
İzzet Bey’i zannedip de nasir 
Asarını bulmadımsa vahi 
Rahm et bana ey hakîm-i kâdir 
Affet bu günahı sen ilahi 
 
Düştüm yere dil harap ve merdûd 
Yok arz-ı makal için mecâlim 
Bin tövbe aya ilah mescud 
Sâtı’ Bey’e ben dedimse âlim 
 
Bak eğiliyorum nedametimden 
Lütfet de cezamı kılma tecil 
Şiddetle eğer Emin Bey’in ben 
Eş’ârını etmedimse tehzil 
 
Lakin bana saç itâb ve tahkir 
Hem topla başımda her cezayı 
Etmişsem eğer cihanda takdir 
Bir gün bile Saffeti Ziya’yı 
 
Ey nâzım-ı cümle-i memalik 
Değer mi acep şu bin günaha 
Mihran’a o ettiğim azizlik 
Beş yüz lira verdirip (Sabah)a 
 
Oldumsa lehv ü hicve bende 
Lütfet bana ey hakîm bâri: 
Pek kimsesizim, cehenneminde 
Cahit’ten uzak düşürme bari 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara: 5, 17 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Pazartesi s. 1) 
 
 
Kadınlara Dair 
 
Küçük Hanım: 
 
Ne gece ne gündüz evde oturur, 
Giyinip, kuşanıp, dolaşıp durur. 
Kalamaz bir saat bile odada, 
Yazın Şişli’dedir kışın Moda’da 
Bu küçük hanımın sevdiği şeyler, 
Yüzleri tıraştan gerilmiş beyler. 
Gerçi müzikten de hoşlanır ama 
“Beyaz Gölgeler”i okur daima 
Pek sever doğrusu Celal Sahir’i 
Bu ince, feminist ruhlu şairi 
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Galiba resimde hayli çalışmış, 
Portre yapmaya eli alışmış 
En güzel misal-i istidadın 
Kendi çehresidir bu genç kadının 
Kim sahibi demez çiftçe benine 
Bakınız şu pembe beyaz tenine 
Onun macunları, boyaları var 
Renkli kalemleri, oyaları var 
Hepsinden bir parça yüzüne sürer 
Mutlaka bir iki düzine sürer 
Sonra âşığıyla girip kol kola 
Kırıta kırıta çıkarlar yola 
Kendisine göre var çalımları 
Bastonu mühürler kaldırımları 
Gerçi malûmatı gayet az ama 
Frenkçe konuşur anlamaz ama 
İner Beyoğlu’na güneş batarken!.. 
Eve avdet eder herkes yatarken!.. 
 

Yusuf Ziya 
 

(Sene:1, Numara: 5, 17 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Pazartesi s. 2) 
 
 
Küçük Hikâye 

Hizmetçi 
 Dört ay hizmetçisiz kalıp, kedi pençesi gibi sivrilttiği pembe, mücella tırnaklarını ta 
dibinden kesmeye mecbur oluncaya kadar evinin her işini görmekten bunalmış, çaylardan 
sinemalardan mahrum kalmış olan Nevin Hanım, nihayet bir hizmetçi kız ele geçirmişti. 
 Kolcunun meth ede ede bitiremediği bu nadire-i hilkat(!)in serd ettiği şeraiti - haftada 
bir gece izin ve ikisi tayyör olmak üzere senede dört kat esvap, yirmi liralık, ilh… Kabul 
ettikten sonra Nevin Hanım sordu: 
- Kızım adın ne? 
- Kalyopi. 
- En son hangi kapıda çalıştın? 
Kalyopi, elindeki gümüş çantadan çıkardığı Fransızca ( M) martavalı zarif, mini mini keten 
mendile burnunu sildi ve cevap verdi: 
- Melahat Hanım’da.. 
- Hangi Melahat Hanım? 
- Nah!. Melahat Hanım.. Şişli’de.. 
- Ne için çıktın? 
Kalyopi biraz durdu, tereddütle cevap verdi: 
- Hizmet bir parça ağır imiş… Onun için… 
- Ne gibi? 
- Çok mösyöler geliyormuş.. Nasıl derler? Polikoz mu, madama mantinoda imiş. . Para, 
bahşiş, çok ama hizmeti de çok! 
 Nevin Hanım tüccardan ve eski mebuslardan Camadânizâde Sermet Bey’in harimidir. 
Yaşı otuzu çoktan geçmiş, vücudu ipince hanımdır. Dedikodudan çok hazzeder. Şuna buna 
metreslik eden bir kadının evinden çıktığını ifade eyleyen Kalyopi’de kim bilir ne meraklı 
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tafsilat vardır? Kendisini söyletmekle bazı akşamlar, ahbaplarıyla çaylarda birleştiği vakit  - 
Lakırdı kıtlığında – ifşa edilecek kim bilir ne kadar çok esrar öğrenecek? 
Hizmetçi kızı tekrar isticvaba başladı: 
-   Çok beyler gelir miydi? 
-   Pohh… (Eliyle saçlarından bir tutam işaret ederek) nah böyle! 
-   Melahat Hanım bunların hepsini bir mi tutardı? 
… 
-   Hep bir türlü mü muamele ederdi, demek istiyorum? 
-   He ya? 
-   Melahat Hanım çok zengin midir, çok elmasları var mıdır? 
-   Çok, çok! Bir kasa hepsi elmas dolu! 
-  Çok ziyafet verir miydi? 
-   Terapezi? 
-   Evet. 
-   Her akşam 
-   Kimler gelirdi? 
-   Ne bileceğim ben? Mösyöler, hanımlar.. çok 
-   Melahat Hanım en ziyade kimi severdi? 
-   Evveli var imiş bir paşa..ne zaman ki paşa gitmiş Malta’da postalana?.. Var imiş bir Sermet 
-   Bey.. Ma çok iyi bir mösyö!.. 
-   Kibar zengin.. Poli katuş perepi!.. 
Nevin Hanım azıcık durdu.İçine bir korku gelmişti..Fazla öğrenmek, istemediğini işitmek 
korkusu…Lakin merakına galebe edemedi yine sordu: 
-    Bu Sermet Bey dediğin kim? Nasıl adam?.. 
-    Tüccar imiş..Ma çok zengin! 
Âbit Hanında Garafyo var imiş..Yazıhane ! 
Nevin Hanım boğula boğula devam atti: 
-    Başka adı var mı?.. 
-    Var!Sanıyorum, Camadânizâde söylemişler! Büyük tüccar imiş!. Hem de zengin! 
Milyoner!.. 
*** 
 Her hususta mutabık kaldıkları halde, talı tatlı da konuşup dururken Nevin Hanımın 
kendisini o gün birdenbire niçin kapı dışarı etmiş olduğunu zavallı Kalyopi hâlâ anlayamadığı 
gibi Camadânizâde Sermet Bey de arada sırada kendi kendine: 
-    Hay Allah belasını versin! Melahat’la düşüp kalktığımı hangi ağzı kara bizim kadına haber 
verdi? diye düşünür durur. 

 
Ercüment Ekrem 

 
(Sene:1, Numara: 5, 17 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Pazartesi s. 2) 

 
 

Romatizmaya Dair Konferans 
 
 Geçenlerde İkdam gazetesi – ihtimal bir sehv-i mürettep neticesi olarak – Yahya 
Kemal Bey’in Darülfünun konferans salonunda “ romatizma” ya dair bir konferans vereceğini 
ilan ederler. Bazen bu tertip sehivlerinin pek garip neticeleri olduğu malûmdur. Yahya Kemal 
Bey’in “romantizm” meslek-i edebisi hakkında vereceği konferans “romatizma” şekline sokan 
bu mürettep sehvinin neticesini tasvir edelim: 
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 Fatih’te, Kıztaşı’nda, Sofular’da, Aksaray’da… Hâsılı İstanbul’un mutavassıt 
ailelerinin bulunduğu bütün mahallerde oturan, bu ilandaki yanlışlığın farkına varmayacak 
kadar az malûmatlı fakat romatizmadan pek muzdarip birtakım hanımlar şöyle konuşurlar: 
-  Fatma Hanım, Akşam gazetesini okudun mu? 
-  Hayır, ne var? 
-  Yarın öğleden sonra Darülfünunda birisi romatizmalılara konferans verecekmiş. Bedava 
olacak… Gidelim mi? 
-  Gidelim bari! 
-  Senin ağrıların nasıl oldu? Biraz hafifledi mi? 
-  Nerede hanımcığım! Dizlerim sızım sızım sızlıyor.. Bu, konferans verecek doktorun ismi ne 
imiş? 
-  Dur bakalım?.. Kemal Bey galiba!.. Sen buna kendini gösterdin mi? 
-  Göstermişimdir zahir!.. Benim gezmediğim doktor mu kaldı? 
Ay, hatırımdayken “İkbal” Hanım’a da haber vereyim. Kış geleliden beri zavallı ağrılarından 
pek şikâyet ediyordu. 
-   Ben de “Hatice” Hanım’a haber vereyim. Yarın biz de buluşuruz! 
Bu suretle İstanbul’un muhtelif semtlerinden gelen romatizmalı hanımlar, ertesi gün 
Darülfünun konferans salonunu doldurur. Hanımlar arasında: 
-   Pek anlayışlı bir doktormuş! 
-   Hayır, doktor değil, hoca imiş. 
-   Herkesi ayrı ayrı muayene edecekmiş! 
-   Hayır, muayene etmeyecek, hep birden nefes edecekmiş! Fısıltıları dalgalanır. 
Yahya Kemal Bey, kalabalığın verdiği bir gururla kürsüye gelir. Konferans tam iki buçuk saat 
bilafasıla devam eder. 
 Soğuktan dizlerinin sızısı büsbütün artan hanımlar salonu terk ederken söyleşirler: 
-   Ayol, delimiydi? 
-   Bilmem, hanım, canımın acısından gözüm dünyayı görmüyor! 
-   İnan olsun, on dakika daha susmasaydı kötürüm olacaktım! 
-  Az daha sabrım tükeniyordu, hemşire. Ayağa kalkıp onu bir yapacaktım, bir yapacaktım 
ki!.. 
Ne o mürettep-i sehivden, ne bu sözlerden haberi olmayan Yahya Kemal Bey kendi kendine 
düşünüp der ki: 
- Şöhretimin nerelere kadar nüfuz ettiğine canlı bir delil işte! Bana “Şiir yazmıyorsun, kendini 
reklâm yapıyorsun!” diyen muarızlarım gelip de kalabalığı görselerdi. Konferansçılıkta 
muvaffak olacağımdan şüphe etmiyorum. “Hanımlar arasında edebî zevkin teamimi”ne dair 
yakında bir konferans daha vereyim” 
Senelerden beri bir tek manzume yazmadan taşıdığı “dâhi” unvanıyla muzdarip olan şair o 
gece huzur-u kalp ile yatağına girer. Rüyasında semadan başına çelenkler yağdığını görerek 
tatlı, mesut, gafil bir uykuyla sabaha kadar uyur… 
 

Fiske 
 

(Sene:1, Numara: 5, 17 Cemâziye’l-evvel 1340 / 12 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Pazartesi s. 4) 
 
Şairlere Dair 
 
                                                                                        Abdülhak Şinasi’ye 
 
Var mı şairler içinde çıkacak bir nasiye 
Meydan okumak için Abdülhak Şinasi’ye! 
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Gerçi sazı eline kırkından sonra aldı 
Fakat Faruk Nafiz’den bile mükemmel çaldı 
Bir kere vecde gelip şöyle dedi mi: Hey hey!.. 
Yanında yaya kalır Türk Şairi Emin Bey 
“İleri”yi “Yarın”ı geldi haraca kesti 
Şair olmak beyimin nereden aklına esti. 
Bir meydana çıktı ki alt üst oldu işimiz, 
Yay düştü elimizden kırıldı kirişimiz. 
Geçende Nihat ona galiba “Rustan” demiş 
Bir küçücük saksıya yanılıp bostan demiş!.. 
 

Kamber 
 
(Sene:1, Numara: 6, 20 Cemâziye’l-evvel 1340 / 19 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe s. 1) 

 
Gazetelere Dair 
 

Şikâyetname 
 
 [ Doktor Rıza Tevfik Bey’in Maarif Nazırlığı zamanında kendisine Süleyman Nazif 
Bey pek hususi bir şikâyetname göndermiş. Rıza Tevfik Bey’in, dalgınlıkla cebinden düşen 
evrak arasında nezaret odacıları o şikâyetnamenin bir parçasını bulmuşlar. Biz de buraya 
suretini geçiriyoruz.] 
 
Ey kâzi-i cümle-i kazâyâ 
Türk’ün vavı varsa, nerede âyâ 
Evzan-ı arûz olunca mahsus 
Zincire vuruldu pây-ı kâmûs 
Menfada bugün esîr-i âfât 
Milyonla tetâbu‘-ı izâfât 
Tehcir edilip kılındı terhib 
Binlerce kavâfil-i terakib 
Makhûrı tesibin, zühûlün 
Bîçare mefâilün feulün 
Yürüdük kapısında şimdi ber-dâr 
Mevzun diye ordularla  eş’ar 
Turanda lisanımız rehine 
Yok bahr-ı hezecte bir sefine 
Doktor, yatıyor zebûn ve mazlûm 
Zindanda bugün lisân-ı masum 
Üryan u sefîl olup selika 
Etmekte tesil-i vesika 
Bilcümle vülat-ı nesr-i me’zul 
İmlâ sürünür sokakta menzûl 
Etmezse eğer bu hâle lanet 
(Hayret) Paşa sad-hezâr hayret 
Üstâd nice bin edâ mü’eddâ 
Bin câya edildi nefy ü icla 
Sehpa-yı siyaset üzere maslûb 
Ma’hud o bizim ateşli üslup 
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Asnâm-ı hecâya hep taabbüd 
Erbab-ı hüner bütün tekaüd 
Uygurcaya serfürû, müdâra 
İstanbul’u yaptılar Buhara 
Kalmış deniyor, Cenab, Arda 
Eslâf, bütün, prangalarda 
Bir başka tarifi var mı mahvın 
Mahrum-u lisan gıdâ-yı nahvün 
Tutmazsan eğer o eşkıyayı 
Ger yapmaz isen çöken binayı 
Dîvân-ı azîm-i Kibriyâda 
Dergâh-ı adâlet-i Hudâ’da 
Bir pençe olup ateşle kandan 
Doktor, tutarım senin yakandan 
 

Fazıl Ahmet 
 
(Sene:1, Numara: 6, 20 Cemâziye’l-evvel 1340 / 19 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe s. 2) 

 
Mülâkatlar 
 

Mizah mı, Mezah mı, Müzah mı? 
 
 Kimi mizah diye okur, kimi mezah diye, kimi müzah diye.. Bunun doğrusu hangisidir, 
bunu maatteessüf adedi düzineleri geçen mizah muharrirleri de bilmiyorlar ve ekserisi bir gün 
mizah diye kıra‘at ve telaffuz ederken, ertesi gün mezah diyorlar ve sonra başka birinin 
müzah telaffuz ettiğini duyunca hemen onlar da o üstünü ötreye çeviriyorlar. Şu kelimeyi 
sağlam bir kazığa rabt için mütehassıslardan ve bilhassa Türkçe, Arapça ve Acemce yed-i tûlâ 
sahibi olan üstat Emîrî Efendi’ye bir soralım dedik ve kemal-i edep ve terbiye ile 
müşarünileyhin dest-i şeriflerini takbilden sonra arz-ı mâ fi’l-hâl ve’l-bâl eyledik.. Allame-i 
şehîr efendi hazretleri eliyle diz çöküp oturmaklığımızı işaret buyurdular ve hemen raftan 
yeşil kaplı bir kitap indirerek karşımıza geçtiler. Evvela Efendi hazretleri kelâma âgâz ile:  
- Mizah müfa’ale babındandır. Müfa’ale babının binâsı müşâreket içindir dediler. 
- Malûm efendim.. 
- Ya! Demek ki müfa’ale babının binasının müşâreket olduğunu biliyorsunuz? 
- Evet.. Hatta geçende zât-ı fazılaneleriyle Ali Kemâl Bey arasında tahaddüs etmiş olan 
münakaşa, münaza’a, mücadele dahi aynı babdandır. 
Oh, mâşâallah, mâşâallah, siz büsbütün kara cahil değilmişsiniz. O halde şimdi iş kolaylaştı. 
Binası müşâreket için olan mezkûr babın, yani müfa’ale mastarının ta’rifi şöyledir: Mazh, 
imazh, memazehen ve mezahen ve mimazehen.. ilh… 
- Malûm efendim. 
- Bu da mı malûm? Öyleyse gelip bana ne soruyorsunuz? 
- Bu malûm olan şeyi sizin lisan-ı istidanenizden işiterek katileştirmek için.. 
- Öyle ise işitin işte.. En doğrusu kesre ile mizahtır. 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara: 6, 20 Cemâziye’l-evvel 1340 / 19 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe s. 2) 
 
Küçük Hikâye 
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Terbiye-yi Etfal / Hafız Efendi ile Oğlu 
 
 Paşmakçı Hafız Efendi’nin bir kanaati vardır ki akşamları çarşıda işini bitirip evine 
döndüğü zaman muntazam caddeleri bırakıp nerede bozuk, çamurlu, batak, berbat bir yol 
varsa tenha olsun, kestirme olsun diye oralardan gelir, hele Edirnekapı’dan dışarı çıktıktan 
sonra büsbütün doğru yolu bırakır, diz kapaklarına kadar çamurlara dalarak sürülmüş 
tarlaların içinden geçerdi. 
 
 Hafız Efendi kavaflık ediyordu, işi yolunda idi, evde de bir karısı, bir oğlu ve bir kızı 
vardı. Eski karısı Hatice Hanım’dan olan oğlu on beş, on altı yaşlarında biraz alıkça bir şeydi. 
Üvey anası hiç sevmediği gibi babası da onu sevmezdi. İsmi Sabri olan bu çocuk, şimdi evin 
içinde sığıntı kabilinden yaşıyor, evin bulaşığına, çamuruna varıncaya kadar tekmil kadın 
işlerini bile o görüyordu. Evin hem sakası, hem bekçisi hem hamalı, hülasa her şey Sabri’nin 
idi. Sabri, üvey anasından kısa günde on defa dayak yediği ve yirmi defa azar işittiği için pek 
korkardı. Lakin babasından daha fazla ödü patlardı. Çünkü üvey anası en çok kızsa maşa ile 
oklava ile üzerine yürür ve nihayet beş on tane vurdu mu kolları yorulurdu. Hâlbuki babası 
öfkelendi mi et hatta odun baltasıyla hücum eder ve Kafsını, gözünü patlatırdı… Sabri’nin kış 
günleri akşam oldu mu muayyen bir vazifesi vardı. Kapının önüne çıkıp babasını beklemek ve 
onu uzaktan görür görmez koşup elinden çıkının, sırtından zembilini almaktı. Hava kuru 
olursa bu vazife, diğer işlere nispetle pek hafifti. Lakin bir de hava yağışlı, çamurlu oldu mu 
pek ağır ve zordu. Zira böyle havalarda Hafız Efendi’nin evinin karşısındaki mısır tarlası 
adeta koca bir bataklık halini alırdı. Hâlbuki Hafız Efendi’nin bu kırk yıllık âdetiydi. Bataklık 
değil, deniz olsa yine o doğru yolu bırakıp tarladan geçer ve o zaman Sabri de aynı bataklığa 
dalarak babasını karşılamak mecburiyetinde olurdu. Hafız Efendi bir kere tarlanın üst 
başından daldı mı beş on adım sonra mutlaka diz kapaklarına kadar ve evvela kunduraları 
sonra mestleri çamurun içinde bırakarak çoraplarla yürümeye başlardı. O zaman, eğer Sabri 
henüz kendisini karşılamak için yola çıkmamış ise uzaktan hiddetle bağırırdı: 
- Ulan!... Sabri!... Yetiş, varıyorum ha! 
 Sabri, bir kere bu canhıraş sayhayı duydu mu artık nerede ise, ne ile meşgûl ise hemen 
bırakır ve fırlardı. Tarlanın ortasında babasıyla karşılaşınca bir mukaddime olmak üzere 
evvela beş on tokat yer, hemen çıkını, zembili alır, sonra koşar, kundura ve mestleri çamurdan 
çıkarır ve kapının önünde babasına yetiştirirdi ve zembili daha omzundan indirmeden sille, 
tokat, yumruk ve tekmeden mürekkep ikinci fasıl başlar, içeride ise zavallı Sabri’nin sırtında 
birkaç balta sapı kırılırdı. 
 
 Bir akşam yine Hafız Efendi mestleri, pabuçları çamurda bıraktıktan sonra hiddetle 
narayı bastı: 
- Ulan, Sabri!.. Yetiş, varıyorum ha!.. 
Sabri, bu akşam biraz hasta olduğu için içeride mangalsız bir odada yorgana sarılmış 
uyukluyordu. Babasının feryadı birden kulağına gelince sıçradı, merdivenleri dörder, beşer 
atlayarak sokağa fırladı. Dışarıda dehşetle bir sulu kar yağıyordu. Haftalardan beri yağan 
yağmurlardan karşıki tarla bir göl olmuştu. Sabri, kendini bu gölün içine koyuverdi, babası 
ileride durmuş mütemadiyen bağırıyordu: 
- Ulan, Sabri!.. Yetiş, varıyorum ha!.. 
 Sabri, yarı beline kadar su içinde çabalayarak ilerlerken baktı ki babasının telaş ve 
feryadı arttı. Eyvah dedi, muhakkak bu akşam beni dayaktan öldürür. Hastalık bir yandan, 
soğuk bir yandan, korku bir yandan.. Oğlan deli gibi oldu. 
Nihayet öyle bir yere geldi ki su göğsünü buluyordu, o zaman ağlayarak bağırdı: 
- Baba, su çok, boğulacağım.. 
Bu defa babası biraz müşfik bir cevap verdi: 
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- Korkma bir şey olmazsın.. Gayret ediver. Ben de fena saplandım, burada kaldım.. Galiba 
önümde kuyu varmış.. Topraklar çökmeye başladı, gayret et, varıver, beni kurtar. 
 Sabri, biraz daha kendini zorladı ve yürüyerek değil, adeta yüzerek suları geçti, 
babasına yaklaştı. Arada iki üç metre bir mesafe kalmıştı. Hafız Efendi elini oğluna uzattı ve 
tut elimden diye bir adım daha attı, Sabri de elini uzattı, o da bir adım daha atar atmaz bir 
gümbürtüyle beraber ikisi de ortadan kayboldular… Bu hâli pencerelerden seyreden komşular 
telaşla dışarı fırladılar ve tarlanın üst başından dolaşarak Hafız Efendi ile oğlunun kaybolduğu 
yere geldiler, baktılar ki koca bir bostan kuyusu.. Ve suyun üzerinde Hafız Efendi’nin abâni 
sarıklı külâhı ile oğlunun fesi yan yana yüzüyorlardı. 
 Sonra anlaşıldı ki senelerden beri metruk ve mensî kalmış bir bostan kuyusu bu sene 
yağan yağmurların tesiriyle birden çöküvermişti… 

            
(İmzasız) 

 
(Sene:1, Numara: 6, 20 Cemâziye’l-evvel 1340 / 19 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe s. 3) 

 
Anadolu’ya Dair 
 
Ben Kimim 
                      -Ankara’da bulunan Türk Şairi Mehmet Emin Bey tarafından gönderilmiştir- 
 
Ey Türk oğlu.. Şu gördüğün aksakallı kahraman 
Fikretlerle, Naziflerle, Hâmitlerle yarıştı! 
Altın kalbi ifritlere kapılmadı bir zaman! 
Ve nihayet ebediler arasına karıştı! 
 
Ey arkadaş, benim şiirim şaha kalkmış bir kısrak, 
Genç kızların perçemine benzer ipek kuyruğu! 
Onun dahi tarlasıdır çiğnediğin şu toprak, 
Kişnedikçe baştanbaşa hüküm sürer buyruğu! 
 
Ben, örsümün üstünde kafiyemi döverim! 
Bakireler gibi saftır destanımın öz dili! 
Ben, şiirimde Kırgızları, Türkmenleri överim, 
Benden alır rüyasını “Karakurum” sahili! 
 
Bir kağnının gıcırtısı benim millî veznimdir, 
Ne Arap’ın rübabıdır, ne Acem’in şeştârı! 
Buhara’nın uzun kollu hacıları benimdir, 
Benimdir ki bir hitabım uyandırır onları! 
 
Hayır.. Hayır.. Ben hayalîn rüyasına dalmışım, 
Bal vermedi çiçeklerle beslediğim arılar! 
İşte bugün Hamdullah’tan bile geri kalmışım, 
Lanet sana tali’ denen yedi başlı canavar 
 

Kamber 
 
(Sene:1, Numara: 6, 20 Cemâziye’l-evvel 1340 / 19 Kânunusani 1338 / [12 Ocak] 1922 Perşembe s. 4) 
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Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten 
 
Ümit ü vefa etme sakın Rus güzelinden 
Ölsen dahi bir katre sunuş etme elinden 
Az kaldı ki bir tanesi idam ediyordu 
Her şeb beni sulp eyleyerek ince belinden 
Kurtulmadı destimde kalan tek metelik de 
Ben kurtulabildimse de dâm-ı hiyelinden 
Bir pay atar atmaz daha mebna-yı visale 
Sarsılmış idi hane ü kesem temelinden 
Ev çıktı elimden yatarak şimdi ayaza 
İnşad-ı beyit etmedeyim gam-ı gazelinden 
Ben titrer iken câme-i iflasın içinde 
Vazgeçmez o hain yine soymak emelinden 
Abdalca yutuldum haberim var iken eyvah 
“Şeytan ile cevz oynama” darbımeselinden 
Lakin şunu inkâr edemem çıksa da canım 
Dilberdi o “Fidyas” şehrin modelinden 
Bilmem ne kadar hane harap etti ki şimdi 
Kâşane kurar Şişli’de vuslat bedelinden 
Çıksın o “Harik”in gözü kim sârimi tuttu 
Ondan değil, ahz eyledi “Hamra” otelinden 
Moskof dolabından edemez nefesini tahlis 
Bir kere geçen Köy-ü siyah” [1]ın tülünden 
Mademki şeyatini Huda âleme atmış 
Bilmem ne için bir de kadın cinsi yaratmış 
 

      Abdulbaki Fevzi 
(1) Karaköy 
 

(Sene:1, Numara: 7, 24 Cemâziye’l-evvel 1340 / 23 Kânunusani 1338 / [23 Ocak] 1922 Pazartesi s. 2) 
 

Bir Ameliyat 
 
 Kloroformu kaldırdıktan sonra, hastanın burnunu, ayıltmak için birkaç defa çektiler. 
Ameliyat bitmişti. Doktorlar, muvaffakiyetlerinden memnundular. Çıkardıkları “Apandis” 
masanın üzerinde duruyordu. Operatör, ellerini ovuşturarak muvaffakiyetinin berhanne         
gülümseyerek bakıyordu. 
Hasta, gözlerini açmıştı… 
Doktorlar, hemen elini sıktılar… Geçmiş olsunlar, tebriklerle hastanın etrafını sardılar… 
Operatör, asistanlara hastayı kaldırınız diye emir verdi. 
Beyaz önlüklü, genç iki asistan hemen geldiler, tam hastayı kaldıracakları zaman doktorlardan 
biri sarardı: 
- Cımbızlardan birini bağırsaklarda unutmuşum diye haykırdı. 
Hasta, cesaretine halel vermemek için hiçbir şey söylemeyerek geri yattı… Karnını tekrar 
açtılar, cımbızı buldular, tekrar diktiler. Bu ikinci ameliyat bitmek üzere iken diğer bir 
doktorun elleri titremeye başladı…Sarardı, kekeledi: Fakat bir türlü söz söyleyemiyordu… 
Etrafa sersem sersem, yumuk gözlerle bakıyordu. Bu esnada operatör bağırdı: 
- Çabuk, kesiniz! 
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O zaman zavallı adam zavallı adam itiraf etmek mecburiyetinde kaldı: 
- Gözlüklerim… Gözlüklerimi içeride unuttum! 
 
 Ameliyat tekrar başladı. Tekrar yardılar… Gözlükleri buldular. Tekrar diktiler. 
Artık hepsi hastanın etrafında, kol kola gibi idiler. Özür diliyorlar, af talep ediyorlardı. Hasta 
mütehammil, kuzu gibi sessizdi. O esasen ölümü pek yakından gördüğü için şu makasların ve 
bıçakların altında, daha, hâlâ ölmemiş olduğuna, yaşadığına hayret ediyor, inanamayacağı 
geliyor ve Cenap-ı Hakka içinden teşekkürler ediyordu. Doktorlara: 
- İstiğfar ah… İstiğfar ah, diyordu. 
Artık bu sefer ameliyat tehlikesizce bitmişti. Doktorlar, ellerini yıkadılar… Hastayı 
kaldırmadan evvel içlerinden biri dedi: 
- Eh, bir sigara tellendiririz. 
Hastaya döndü, gözlerinin içine gülerek dedi ki: 
- Siz de bir tane içersiniz ya… 
Ellerini bir iki kere çırptıktan sonra, parmaklarını yeleğini cebine daldırdı… Öbür cebini 
aradı… Tekmil ceplerine baktı. Tabakası meydanda yoktu. 
O zaman parmağını şakağına dayadı, biraz düşündükten sonra soğukkanlılıkla: 
- Ha! dedi, buldum, hastanın yanına bırakmış olacağım!.. 
O zaman, hasta, sabrının tükendiğini belli etmeyerek hatta mültefit: 
-  İşinize karışmak istemem beyler, fakat kolaylık olsun diye, isterseniz dikmeyiniz, birkaç 
tane ilik açınız da düğme dikelim! 
dedi. 

Kumru 
 

(Sene:1, Numara: 7, 24 Cemâziye’l-evvel 1340 / 23 Kânunusani 1338 / [23 Ocak] 1922 Pazartesi s. 2) 
 
 

 
Bir Guguklu Saatin Azizliği 

 
 Dışarıda yağmur, çamur, soğuk, zifos ve karanlık vardı. Berbat bir kış akşamı idi. 
Hâlbuki içeride salonlar ılık, temiz, aydınlık ve pür-neşe idi. Çay veriliyordu. Ben de bu 
âleme dâhildim. 
 Fakat nedense, melül, mahzun bir günümdü… Nezaketle hazûrunu selamlamış, birkaç 
nazikâne cümle sarf etmiş, usulcacık bir köşeye orada ayakta bir süslü masaya dayanıp 
tahayyüle dalmıştım. Ah, hiç şüphe yok ki şu salonda her şey ve herkes, ilk nazarda pek hoş, 
cazibedâr, pek kaygısız ve pek âsude görünüyordu. Sanki hepimiz bütün işlerini yoluna 
koymuş, iradımızı masrafımıza uydurmuş, kendimizin ve çocuklarımızın istikbalini temin 
etmiş, hayatımızı taht-ı emniyete almış, şimdi buraya havaî sohbetler yapmaya, eğlenmeye 
gelmiştik. Ev sahipleri, dudaklarında mesut tebessümler, ortada dolaşıyorlar, misafirler 
gözleri neşeli, latifeler yapıyorlar, modadan bahsolunuyor, Avrupa’dan dem vuruluyor, yarın 
yapılacak eğlenceler, bahara çıkılacak seyahatlerin projelerinden konuşuluyor, hülâsa 
müreffeh, mesut, tali’li adamlar gibi bu zümre en latif hasbıhallerle ne tatlı vakit geçiriyordu. 
 Evet, şüphesiz ki buraya İstanbul’un bahtiyarları toplanmış, en dertsiz ve en endişesiz 
insanları bu zarif salonda birbirleriyle telakki etmişti. 
Ben tam muhakememi bu raddeye getirmiştim, birden başımın üzerinde bir har hare koptu ve 
garip bir mahlûk birbiri üstüne altı kere: 
-  Guguk, guguk!diye haykırdı. Baktım: Duvarı kâr-ı kadim antika bir saat, bir guguklu saat 
asılmıştı … Çeyrekte bir üstündeki ufacık kapı açılıyor ve alelacayip bir kuş salona, 
salondakilere doğru uzanarak yerine göre bir, beş, on, on iki defa: 
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-  Guguk diye bağırıyor, sonra yine odasına veya yuvasına çekiliyordu. 
Belki buna şana-ı hayret hiçbir ceht yoktu. Fakat nedense bana bu ( guguk!) lar, şu riya, hülya 
âleminde pek manidar göründü. Sanki onu bir feylesof ‘u azizlik olmak için asmıştı. (guguk) 
bizi hakikate irca için bir ihtar ve her esassız sözümüzle fiile uymayan kavlimizle bir istihza 
idi. Hem, galiba alelhusus çay günleri bu (guguk) lar o kadar yerinde çıkıyor, guguklu saat 
bizi o derece münasebet bir yerde susturuyordu ki onun bir makineden ibaret olmayıp ayrıca 
bir ruha, bir zekâ ve bir ilme de malik olduğuna gittikçe inanmaya başlıyordum. 
-    Muhakkak, diyordum, arkamızda bizi bir dinleyen var, yeri geldikçe ipini çekiyor ve saati 
öttürüyor! 
 Meselâ yandaki koltuğa gömülüp yüksek sesle meclise hitap eden bir harp zengini – 
borç gırtlağında perişan bir halde idi ve elli lira bulmaktan aciz bir vaziyete düşmüştü… 
keyfiyette cümlemizce malum idi – güya Abide hanındaki yazıhanesi işliyormuş gibi bir 
azimetle: 
-  Piyasa durgun, biraz on üzerine muamele var, fakat geçen hafta ortağımla girdik, sekiz bin 
lira zarar ettik! der demez – zahir Akrep çarığın üzerine gelmişti – kuş yuvasından çıktı ve 
tüccarın yüzüne doğru uzanıp bir defa: 
-      Guguk! diye haykırdı. Ben kıpkırmızı oldum, az daha ev sahibi de: 
-     Kusurunu affedin, münasebetsizlik etti. diyecek zannettim. Fakat baktım, kimse şu ihtar 
ve istihzanın farkında olmadı. 
**** 
 Şimdi tacir-i müflis sözünü kesmiş, halka yutturduğuna kati, memnun dinlenirken şık, 
zarif ve cazibedar bir hanımefendi – Allah-u âlem, doğru olmasa gerek ama sigorta parası için 
geçen yıl yalılarını kasten yaktıkları hakkında ortalıkta bir şayia dönmüştü ve bu yıl yakacak 
ev kalmamıştı- Tatlı bir bahis açmıştı: 
-     Geçen kışı Nis [Nice]te geçirdikti, ne mükemmel bir hayat o… Bu sene beye söylüyorum 
“Canım, diyorum, bu çamurlu, sıkıntılı memlekette nasıl durulur, hiç olmazsa iki ay Mısır’a 
gidelim!” Fakat, inatçı adam, bir türlü razı olmuyor, “ bir işim var, hele bitsin, niyetim yine 
Nis [Nice]te bir villa tutmak!” diyor… Bakalım ne olacak. 
Hanımefendi sözünü ikmale vakit bulmamıştı, Nis [Nice]te villa tutmak ibaresine gelir 
gelmez tepesinde bir har hare kopmuş ve – buçuk olmalıydı – tahammülsüz kuş kutusundan 
dışarıya fırlayarak: 
-  Guguk! diye ona da bir defa can u gönülden bağırmıştı… Acaba hanım alayın farkında 
olmuş muydu? Ben hicabımdan yerlere geçiyordum. Lakin anladın ki tefahür müsabakasına 
girişilen bu mecliste (guguk!) değil a, bir saat icat olunsa ki (yuh sana!) diye haykırsa yine 
kimse üzerine alınmayacak. 
*** 
 Üçüncü bir zat bir muharrirdi ve dalgınlıkla benim orada bulunduğumu ve işlerin iç 
yüzünü de bildiğimi de unutmuştu… Kitaplarının mazhar olduğu rağbeti, mahviyet kârene bir 
şive ile, lakin herkesin zihnini hak etmeye uğraşarak tatlı tatlı anlatıyor, anlata anlata 
bitiremiyor: 
-Vallahi efendim diyordu, bu memleket için doğrusu şayan- hayrettir, ilk eserimi beş bin 
bastırmıştım,beş ayda tek nüsha kalmadı…kitapçığı, geçen gün ikinci tabını teklif etti. “ Hele 
şu sırada dursun” cevabını överdim. Mamafih aşârımı topladım, küçük bir cilt teşkil edecek… 
Tabi on binden aşağı basılmasına razı değil! 
On bini işten kuş (ya tekrar çeyrek üzerine yahut da şâir-i meşhurun iki yüz nüsha bile 
satamayacağına vakıf olduğundan hiddete gelmişti.) birden yuvasından dışarıya atılmış ve 
üstadın burnuna doğru gagasını uzatıp sarih bir istihza ile: 
-Guguk! diye haykırmıştı. Ben utanarak gözlerimi yere indirmiştim. Zannetmiştim ki şâir de 
işin farkına vardı…Lakin ne gezer, galiba o bunu (bravo!),(mükemmel!) gibi bir taktir ve 
alkış sedası farz etmiş(Mersi),(Mersi) diye mırıldanarak koltuğuna yaslanmıştı. 
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****** 
 Söz sırası bir büyük zata gelmişti. O sabık lâ-hak ne kadar siyasiyun varsa hepsini bol 
keseden tenkit ederdi, sürü sürü kusurlar sayıyor, kaht-ı ricalden dem vuruyor, memlekete 
yazık olduğunu söylüyor, süslü yeleğinin cebine elini sıkıştırıp siyasi tavrıyla: 
-  Canım efendiler, diyordu, yazık ki iş başına şark ve garba layıkıyla vakıf bir zat, bir 
azimkâr ve kıymettar zat geçemedi. Meselâ ben deniz iktidarda bulunsa idim dört kanunla bu 
memlekete öyle nizam verir, maarifi, sınaiyi öyle bir teshil eder, ticareti öyle arttırır, vatanı 
öyle bir gülzâra çevirirdim ki hasımlarıma bile meziyetimi, hizmetimi takdir ettirir, yalnız 
dört kanun, dört nizamname ile milleti şu muhataradan kurtarmak benim için, âcizleri için 
işten bile sayılmazdı! 
 Bu beliğ, mühim, müthiş hitabeyi tam zamanında medit, muhriş, boğuk bir har hara, 
biat-ı sert, tiz, sabırsız bir seda-yı istihza tamamladı: 
-  Guguk! Guguk! Guguk! 
 Akrep tam altının üzerine gelmiş, bir çeyrek kadar şu nutku dinlemekten kuş bütün 
tahammül ve metanetini kaybederek yuvasından dışarıya bir çılgın gibi fırlamıştı. Yedinci 
gugukta henüz hırsını alamamış gibi mırıldanarak zor bela içeri girdi… Lakin dünyayı 
anladığını iddia eden o zeki, vukuflu zat bu sarih alayı hissetmemişti. Ben saatin şu 
nezaketsizliğinden dolayı utandığımı belli etmemek için yüzüme mendilimi kaparken o 
alkışlanmış bir hatip edasıyla mağrur, koltuğuna yaslanıyordu. 
****** 
 Siyasetten bıkan meclis artık öteden beriden bahsediyordu. Otuz seneden beri otuz 
yaşını geçmeyen bir hanım efendi [ söz aramızda, haber aldığımıza göre kerime hanımla bir 
mukavele akdetmişti, sokakta kendisine (Anne!) diye hitap etmemek şartıyla mâh-be-mâh elli 
lira cep harçlığı verecekti] şöyle genç, şuh bir kahkaha ile birden: 
- Cumaya benim doğduğum gün, dedi yemeği hep beraber yeriz… 
Sonra daha genç, şuh bir seda ile: 
- Ben de otuzunu buldum! Diye ilave etti… Cümlesini henüz bitirmişti, birden tepemizde 
müthiş bir har hara koptu, guguk kuşu – hem de çar yeke gelmeden, zahir zembereği 
boşanmıştı – kutusundan fırladı, lâ-yenkati’: 
- Guguk! Guguk! Guguk! diye bağırıyor, mütemadiyen haykırıyor, nefes nefese, hanım 
efendiye bakarak guguklarına devam ediyordu. 
Hepimiz şaşırmış, yüksekteki saate: 
- Artık sus! diye sesleniyor, yumruklarımızı sallıyorduk. Nihayet kurması biterek bîmecâl 
susmuştu. Susmuştu ama bir kelime ile bu derece mükemmel ve dürüst ifade eden zarif bir 
heccava ömrümde tesadüf etmemiştim 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara: 7, 24 Cemâziye’l-evvel 1340 / 23 Kânunusani 1338 / [23 Ocak] 1922 Pazartesi s. 3) 
 

 
 
 

Bir Hödüklük ve Bir Dalgınlık 
 
 Harb-i umûmi esnasında kıyafetinden taşralı yeni zenginlerden olduğu anlaşılan 
gençten biri turşucu dükkânlarından birine girip on kuruşluk turşu yemiş ve turşucunun 
uzattığı bir bardak biberli su ile ellerini yıkamış, çıkmış gitmiş… Tabiimi buna orada hazır 
bulunanlarla beraber turşucu da gülmüş… Dün bir tanıdığımız anlattı: 
Biz bunun başka türlüsüne şahit olduk. Kıraathanenin birinde birkaç genç şâir ve muharrir 
beraber otururken müderris Yahya Kemal Bey ile (Göl Saatleri) şâiri geldiler ve lütûfen 
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yanımıza oturarak bize iltifatlarda bulundular. Müderris bey kahveciye: “Evvela bir nargile!” 
dedi. Beş dakika sonra kahveci bir nargile ile bir fincan içinde biraz kaynar su getirdi. Bu su 
marpucun ağızlığını yıkamak içindi. 
 Müderris bey dalgın, şâirle konuşuyordu. Hemen marpucu bir eline, içinde kaynar su 
olan fincanı diğer eline alarak ikisin birden çekiştirmeye başladı, ve bir iki dakika sonra 
boşalan fincanı masanın üstüne koydu. Biz için için gülüyorduk. Garson tekrar geldi, sordu: 
- Kahve mi isterseniz, çay mı? 
Şâir: 
- Çay.. dedi. 
Müderris: 
(Fincanı göstererek) İçtik a.. dedi. 
O vakit hepimiz birden gülüşmeye başladık. Ve ben içimden: “ Yarabbi, dedim, ne tuhaf 
bendeler yaratmadasın!.. Kimi suyu ile elini yıkar, kimi kahve yerine sıcak su içer!” 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara: 7, 24 Cemâziye’l-evvel 1340 / 23 Kânunusani 1338 / [23 Ocak] 1922 Pazartesi s. 4) 
 
 
Gönlümle Kesem 
 
Benim gönlüm gayet cömert, 
Fakat kesem başıma dert! 
 
Gönlüm diyor: Bir keyf çat, 
Şu kumralın kucağında! 
Kesem diyor: Rahatça yat, 
Bu gece de yatağında! 
 
Gönlüm diyor: Tramvaya 
Binme, otomobil varken! 
Kesem diyor: Yürü yaya, 
Yolun böyle düz yollarken! 
 
Gönlüm diyor: Ne hoş hele, 
Manzarası şu levreğin, 
Kesem diyor: Koş acele, 
Evde soğuyor yemeğim! 
 
Gönlüm diyor: Şampanya iç, 
Daha süreklidir keyfi! 
Kesem diyor: Meskürât hiç 
Sana yaramıyor, Seyfi! 
 
Benim gönlüm gayet cömert, 
“ Her türlü zevki tat!” diyor 
Fakat kesem başıma dert, 
“Beni hesaba kat!” diyor. 
 

Fiske 
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(Sene:1, Numara: 7, 24 Cemâziye’l-evvel 1340 / 23 Kânunusani 1338 / [23 Ocak] 1922 Pazartesi s. 4) 

 
 
Başa Geldi 
 
Kalınca, iri yapı 
Saçı kınalı geldi 
Ajverelmiş çorabı 
Bana yamalı geldi 
 
Oldukça koyu rengi 
Bizim pederin dengi 
Sesindeki ahengi 
Biraz manalı geldi 
 
Geçmiş otuz beşini 
Görmedim bir eşini 
“Ben aşkın yemişini” 
Beklerken çalı geldi 
 
Çok çektim emeğini 
“ Öptürdü bileğini” 
Ararken çiçeğini 
Ağzıma balı geldi 
 
Bakama sağa sola 
Kıza ve yahut dula 
Hak vermesin bir kula 
Bu dert cefalı geldi 
 
Her gün bir yüz karası 
Her gün yürek yarası 
Hekim, hoca parası 
Bana pahalı geldi 
 
12 kânunusani 339 

Sille 
 

(Sene:1, Numara: 7, 24 Cemâziye’l-evvel 1340 / 23 Kânunusani 1338 / [23 Ocak] 1922 Pazartesi s. 4) 
 
 
Nakş-ı Ber-Âb 

Bir Facia-yı Aşk 
 
 Bence bu haftanın en hüzün-aver, aynı zamanda en eğlenceli vakası bir eşek vakası, 
bir eşek davasıdır. Çorapçının biri cinayet mahkemesine hani o Şah İsmail, Mediha Hanım, 
Şevket Bey vaka-i cinayesine sam’i , şahit, ve hakîm olan mahkeme-i cinayete mûdi’ sıfatıyla 
çıkıyor ve diyor ki: 
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-  Benim bir eşeğim vardı. Bu eşeği bütün dünya tanır, bütün dünya ona göz koymuştu, tüyleri 
altın gibi sarı, gözleri kudretten sürmeli, endamı narin, çehresi latifti. 
Onunla hemen hemen beraber yatar gibi bir şeydik… Yatak odamla aramızda bir ince tahta 
bölmeden başka bir şey yoktu, burun buruna idik, burun buruna yatılacak bir eşekti o… Onun 
gibisin nerede bulabilirdim, öyle eşi yaratılmamış bir hayvancağızdı… Nasıl oldu da 
işitmedim, nasıl oldu da uyanmadım (Maznunları göstererek) bunlar bu sarışın eşeği ayakları 
altına saman serpip kaçırmışlar, gelin kaçırır gibi kaçırmışlar ve götürüp satmışlar… Allah 
aşkına hakîm efendi, bana sarışın eşeğimi bulunuz. 
 Zavallı adam! Şimdi siz, belki, eşeği için bu derece mahzun, meyûs akıl 
erdiremezsiniz, onun bu hüznüne, bu heyecanına iştirak edemezsiniz. “ Eşek için yanılır, 
ağlanır, cinayet mahkemelerine gidilir mi?” dersiniz… Hâlbuki bu meselede, ben eşekle insan 
arasında bir fark göremem, muhabbet birdir, velev ki kediye, köpeğe, papağana, keçiye veya 
kitaba, eşyaya olsun! O adamcağız durgun gözlü munis merkebine bir kere merak salmış, 
gönlünü kaptırmış, senelerden beri meclisine, muhabbetine, huzuruna alışmış, anırmasından 
zevk almış, tepinmesinden keyif duymuş, yürüyüşüne meftûn olmuş, müşterilerini savıp da 
dükkânından yanına geldi mi onu öpüp okşarmış: 
-Kızım!  Yavrum! Çiçeğim!,Güzelim! diye sevmeyi ihtiyat etmiş… Şimdi birden, bakıyor ki, 
merkebi yok, ahır boş, palan duvarda, yular yerde, bir felaket… O zaman kim bilir o bina bî-
çarenin başına nasıl çökmüş, bu metrûk eşya ve adavete baktıkça içi nasıl hüzünle dolmuş, 
yüreği nasıl kanamış, dünya gözüne nasıl zindan olmuştur. Merkep değil de o bir dil-dade, bir 
peri-yi peyker de olsa idi emin olunuz ki çorbacı bundan fazla meyûs olmazdı. İlk 
akşamı,zavallının yalnızcacık yatağına bir girişini,ahır tarafına bakarak bir iç çekişini, sonra 
şişkin yüreği ile bir uykuya dalışını gözümün önüne getiriyorum, vallahi, müteessir 
oluyorum.. 
 Hem ben sade sahibine değil bu meselede merkebe de acıyorum… Hayvancağızın aklı 
müsait değil ki birden, şu gece yarısı ahırından yabancılar vasıtasıyla çıkışındaki gayr-i tabii 
halden şüpheye düşsün… Belki de düşmüştür, düşmüştür ama hırsızlar daha atik davranmışlar 
ve ağzını tıkayıp ayaklarını bağlamışlardır… O zaman sarışın eşek, nâçar yola düşmüş ve 
fikrinde sahibinin mültefit çehresi, kederinden kahr ola ola bu felakete zora ki râm olmuştur. 
Derken bakmıştır ki o zalimler kendisini bir abus adama satıyorlar. İşi anlıyor, bu işte 
yandığını fark ediyor, fakat ne yapsın?.. Daha sonra bu yeni sahibi ite kaka, vura söve 
yavrucağı loş, ratıp bir ahıra kapatıyor ve bu karanlık, dar, kasvetli yerde – hele bir göz önüne 
getiriniz – o naz ve naimeye buse ve iltifata  alışmış olan altın sarısı, nazik ve nadide 
merkepçik gözleri yolda, yüreği, yürekceğizi pür-helecan, son bir ümitle sahibini nasıl 
bekliyor?!. 
 Ah hassas kalpliler, benim gibiler için işte bu işin davası da bir (Ferhat’la Şirin), bir 
(Kerem ile Aslı) sergüzeşti kadar faciadır. Hülasa bu da nevi-i diğer bir facia-i aşktır… 
Bilmem o gün mahkemede şu safahatı düşünüp de gözyaşı dökenler var mıdır? Eşeği 
değiştirip hayalinde yerine kendisini veya sevgilisini koyan âşıklarla maşukların şu hüzünlü 
sergüzeşte ağlamamasına ben ihtimal veremiyorum! 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara: 8, 27 Cemâziye’l-evvel 1340 / 26 Kânunusani 1338 / [26 Ocak] 1922 Perşembe s. 1) 
 
 
Manzum Hikâye 
 
 Baht 
 
Ada’ya taşınalı, hiç misafir bitmiyor, 
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Hem bir kere gelenler haftalarca gitmiyor! 
Sekiz on günden beri postu serdiler işte 
Bütün ailesiyle bizim büyük enişte! 
Hemşirezadesi de ansızın geldi bugün, 
Solgun ince bir kız ki gözleri süzgün süzgün! 
Pek ziyade severmiş şiiri, edebiyatı, 
Hayâlin dürbünüyle seyrediyor hayatı! 
Neye dair konuşsak hislerimiz birleşti, 
Doğrusu her bahiste fikirlerimiz eşti! 
Gündüz, kütüphaneyi karıştırıp duruyor, 
Gece, mehtaba karşı çamlıkta oturuyor 
* 
Dün kulübe gitmiştim, kaldım sabaha kadar, 
Eve döndüğüm zaman ağarmıştı ufuklar, 
Bir eflatun ışığa bürünmüştü tan yeri, 
Yavaş yavaş basarak çıktım merdivenleri! 
Herkes uykuda… Etraf gölgelerle karışık, 
Sade kitap odamda vardı solgun bir ışık! 
Koştum kapıya doğru ben, sevine sevine, 
Dedim: Mutlak bu odur, bir şey okuyor yine! 
Belki, elinde roman, şezlonga yan uzanmış, 
Saçlar omuzlarında yarı üryan uzanmış! 
Gözleri rüya dolu, dudakları aralık, 
Vücudu bir ilkbahar havası kadar ılık!.. 
Daha neler düşündüm bu dakikada neler! 
Ne ateşîn emeller, ne çapkın efsaneler!.. 
* 
Durdum.. Kapıyı açtı ama ben titriyordum, 
Ya şimdi: Kim o?.. diye bağırırsa diyordum! 
Kalbim, bin türlü hisle çırpınıp duruyordu, 
Kalbim, zavallı kalbim ne hızlı vuruyordu 
Eğer daha dursaydım, sabrım tükenecekti! 
Gizli bir kuvvet beni tuttu, içeri çekti! 
Fakat bir anda söndü bütün ümidim, neşem, 
Horlayıp duruyordu bir köşede eniştem!.. 
 

Yusuf Ziya 
 

(Sene:1, Numara: 8, 27 Cemâziye’l-evvel 1340 / 26 Kânunusani 1338 / [26 Ocak] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 
 
 
Küçük Hikâye 
 

İşkembe Çorbası 
 
 Muhtar Ahmet Efendi’nin oğlu Mehmet Ali sekiz, on sene vardır ki ağzına işkembe 
çorbası koymamıştı. Yumurtanın tanesi on paraya olduğu zamanlar, Mehmet Ali, 
Aksaray’dan kalkıp sabahları mektebe giderken yolunun üstündeki işkembeci dükkânına 
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girer, koca bir kâsenin içine yarım okka ekmek doğrar, otuz paralık çorba, iki de yumurta 
koydurur, yerdi. Lakin çorbanı kâsesi on, yumurtanın tanesi beş, altı kuruşa çıkalıdan beri o, 
işkembe çorbasına hayret kalmıştı. Mehmet Ali harb-i umumiyede askerliğini bitirip geldikten 
sonra kendine adam akıllı bir iş bulamamış, iki buçuk senedir şurada, burada başıboş 
dolaşmakla vakit geçiriyor ve babasının da eskisi gibi vakt u hâli yerinde olmadığı için adeta 
yarı aç, yarı tok yaşıyordu. Mehmet Ali ayaz havada bir akşam Beyazıt’ta Aksaray’a doğru 
inerken yolda bir cüzdan buldu, hemen sevinçle içini açtı, baktı ki tam yüz yetmiş beş kuruş 
ufaklık ve bir bütün lira, birkaç da yazılı evrak… 
 O, bu kadar parayı çoktandır bir arada görmediği için, az kaldı, sevincinden aklını 
unutacaktı. Laleli yangın yerlerinden geçerken ne olur ne olmaz, belki gelip elimden alırlar, 
belki sahibi çıkar diye içindeki paraları alıp cüzdanı kaldırdı, bir tarafa attı. Bu paralarla ertesi 
gün alacağı ve yiyeceği şeyleri tahayyül ederek eve geldi. Evdekiler bu gece Mehmet Ali’nin 
halinde bir fevkalâdelik keşfettiler. Her akşam ki asık çehre yerine bu akşam yüzü gülüyor ve 
mütemadiyen dereden tepeden laflar açıp tatlı tatlı konuşuyordu. 
 Babası Muhtar Ahmet Efendi’nin ise bu akşam bilakis fena halde canı sıkılıyor ve 
yüzünden düşen bin parça oluyordu. 
Şükriye Hanım – Mehmet Ali’nin annesi – bu hale bir mana veremiyordu, kocası saatlerden 
beri neden, hiçbir lakırdı söylemiyor, sade düşünüyor ve oğlu da muta de hilafına gülüyor ve 
bülbül gibi ötüyordu? 
Kadına bu merak oldu, nihayet dayanamadı, sordu: 
-    Efendi, söyle nedir derdin, ne düşünüyorsun? 
-    Bir şey yok… 
-    Canım nasıl bir şey yok.. Sende bu akşam bir hal var. 
-    Hiçbir şey yok.. Canım sıkılıyor. 
Kadın artık üstelemedi ve kocasının durgunluğunu, oğlunun coşkunluğunu arasında 
mütehayyir çorabını örmekle, yatma zamanını getirdi. 
*** 
 Ertesi sabah Mehmet Ali karanlıkta evden çıktı. Zavallının o gece sabaha kadar 
gözüne uyku girmemişti. Cebindeki para ile ertesi gün çoktandır hasret kaldığı şeylere nasıl 
kavuşacağını tahayyül ederek yatağın içinde sağa sola döne döne sabahı etmişti. Bugün ilk işi 
Beyazıt’ta mükemmel, dört başı mamur bir işkembe çorbası yemekti. Gece yatağın içinde bu 
çorbayı tahayyül ederken birkaç defalar az kaldı küçük dilini yutuyordu. Onun için sabahleyin 
erkenden evden çıkar çıkmaz tramvayların işlemesini bile beklemeden yürüyerek Beyazıt’ın 
yolunu tuttu. 
Ahmet Efendi ile Şükriye Hanım uyandıkları zaman Mehmet Ali çoktan gitmişti. Halbuki o 
her sabah bu vakit daha uykuda idi. Şimdi anasına büsbütün bir merak oldu. Oğlunun akşam 
ki şevk ve neşesine bir türlü akıl erdiremedi ve zevcine sordu: 
- Yahu, sizde baba oğul bir hal var, anlayamadım. Akşam biriniz arpacık kumrusu gibi 
düşünüyordunuz, birinizin neşesinden ağzı kulaklarına varıyordu. Nedir bu hâliniz Allah 
aşkına! 
Ahmet Efendi yine düşünceli bir tavırla: 
-     Hanım, dedi. Cüzdanımı düşürmüşüm. 
Şükriye Hanım: 
 -    Ne dedi, cüzdanını mı düşürdün? 
-     Evet.. 
-     Bari içinde çok para var mı idi? 
-     Bir iki yüz kuruş.. 
Şimdi o da beyninden vurulmuşa döndü. Çünkü bir iki yüz kuruş onlar için bir haftalık 
harçlıktı. Tekrar kocasına sordu: 
-    Nerede düşürdün acaba? 
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-    Bilmem ki.. 
-    Cebin delik miydi? 
-    Değil.. 
-    Yan kesiciler çarpmasın? 
-    Olabilir.. 
-    Dün nerelerde dolaştın? 
-    Hiçbir yerde dolaşmadım.. Akşama kadar kahvede oturdum idi? 
-    Sabahleyin buradan çıkarken cebinde mi idi? 
-   Onun da farkında değilim.. Akşamüstü kahve parası verecek oldum, elimi cebime attım ki 
cüzdan yok.. 
-    Acaba burada unutmayasın? 
-    O da aklıma geliyor ama, burada unutsam nereye gider? 
Şükriye Hanım bir müddet düşündü, kalktı, odayı bir iyi aradı, sonra geldi dedi ki: 
Oğlanın eline geçmesin? 
Belki de.. 
 Şükriye Hanım hiç şüphesiz öyledir dedi. Sen dün cüzdanını burada bıraktın, onun 
eline geçti. Hem farkındasın ya, akşamki sevincin.. Tevekkeli değil, bunun içinmiş. Hep o 
gülmekler, eğlenmekler.. Bak bu sabah da erkenden sıvışıp gitti. Cebinde para var ya, kim 
bilir şimdi nerededir. 
 Buna Ahmet Efendinin de aklı yattı ve paralarının dibine darı ekilmeden oğlunu 
yakalamak için kendini sokağa attı. Biliyordu ki oğlu kendi gibilerle akşama kadar tavla ile 
laklaka ile vakit geçirir, binaenaleyh oralara müteveccihen yollandı. 
*** 
 Mehmet Ali çoktan Beyazıt’a gelmiş ve henüz açılmış olan işkembeci dükkânına 
kurulmuştu. O dükkândan içeri girer girmez raftaki kâselere bir göz gezdirerek tezgâhtar en 
büyüğünü indirtmesini ve içine kendi eliyle içine üç yüz dirhem ekmek doğradıkta sonra 
yirmi beş kuruşluk çorba, üç yumurta söylemiş ve tezgâhtar evvela, efendi çok olur, 
yiyemezsiniz demişti de: 
Sen yap, yitecek benim.. demişti. 
 Tam koca kazan kadar kâse, içindeki üç okkalık hamulesiyle Mehmet Ali’nin önüne 
konulduğu sırada, babası Ahmet Efendi’nin gözü nasılsa işkembeci dükkânından içeri 
ilişiverdi ve oğluyla nazarları karşılaştı. O zaman Mehmet Ali ayağa kalkarak beşûş bir sima 
ile: 
-       Gel baba dedi, çorba yiyelim!.. 
 Ahmet Efendi artık hükmetti ki cüzdan oğlunda.. Zira önünde kâsenin muhteviyatına 
bir baktı, bir de onun beş parasızlığını düşündü. Tama dedi, hain evlat cüzdanı aşırmış. Bir de 
şimdi utanmadan: “Gel baba, çorba içelim!” diye alay ediyor. Oğlunun masasına yanaştı ve 
eliyle arkasında sakladığı kalın bastonu birden kaldırıp omzuna, kafasına indirmeye başladı. 
Mehmet Ali bağırıyordu: 
-    Babacığım, ne oldu, ne yaptım, söyle Allah aşkına, kabahatim ne ise ben de bileyim.. 
Vurma, ayağının altını öpeyim. 
Ahmet Efendi, bunların hiçbirini dinlemeyip basa indiriyordu. Tezgâhtar kazan başından 
fırlayarak müdahale etti: 
-      Yavas bre kuzum.. Kese kıracaksın! 
Tezgâhtar bu müdahale ve ihtarı biraz gecikmişti, zira Mehmet Ali kulağı  düzüne yediği son 
şiddetli bir darbeyi müteakip masa ile beraber yuvarlandı, mermer taş üç parça ve o canım 
mükellef çorba kâsesi tuzla buz olarak muhteviyatı yerlere yayılmıştı!.. 
 

Amber 
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(Sene:1, Numara: 8, 27 Cemâziye’l-evvel 1340 / 26 Kânunusani 1338 / [26 Ocak] 1922 Perşembe s. 3) 
 
 
 
Oyunlara Dair 
 
                Fantezi 
 
     Yılbaşında 
 
Birinci meclis 
 
(Hanım – Bey) 
Hanım 
Artık ısrar etme!.. Bey, inat etme! 
Bey 
Sen, hanım; herkese itimat etme! 
Bize damat olmak isteyen o genç 
Züğürdün birsi, diyorlar, vazgeç 
Hanım 
Hanım, züğürt olsun; istikbali var! 
Bilsen, sevimli, ne hoş hâli var: 
Dün akşam ezanıydı, vakit pek geçti, 
Kızla geliyorken önümden geçti, 
Başını çevirip bakmadı bile! 
Bey 
İnanma, çapkının yaptığı hile! 
Hanım 
Sen de Bey, herkesten şüphe edersin! 
Bey 
Sen de düşünmeden “Pekâlâ” dersin! 
Hanım 
Nesi var?.. Akıllı, iyi bir çocuk! 
Bey 
Yine karar verdin işte çarçabuk! 
( Biraz düşündükten sonra ukalâca) 
Her şeyin vardır bir vakti, saati!.. 
Hanım [ Dûr endîş] 
Kızın ayağına gelen kısmeti 
Kendi elimizle itmek olur mu? 
Dünyada kusursuz erkek olur mu? 
Haydi, bey, mevsûs olma bu kadar! 
Düşünüp verelim nikâha karar, 
Bugün, yılbaşında uğurlu günde. 
Yapılır birkaç ay sonra düğün de! 
( Beye yaklaşarak mahremane) 
Bir şey söyleyim mi sana gizlice, 
Kızın odasına çıktım dün gece, 
Ağzını aradım.. – söz aramızda - ! 
Galiba, oğlanı seviyor kız da! 



 

 

121 

Bey ( Mütehayyir ) 
Vay arsız! Bu ne iş?.. Ne maskaralık?.. 
Hanım 
İşi anladın ya.. Razı ol artık! 
Bey ( Gevşeyerek ) 
A hanım, kızımız henüz pek ufak; 
Düşün ki: On altı yaşına ancak! 
Bu yaşta bir kıza evlenmek de ne?.. 
Hiç olmazsa girsin on yedisine? 
 
İkinci meclis 
 
( Evvelkiler – Kız ) 
Kız 
( Muhavereti kapının altından dinledikten sonra yavaşça içeri girer) 
Bey baba!.. 
Bey ( Kızın odaya girdiğinin farkına vararak ) 
Sen misin, cici bebeğim? 
Kız 
Sizin elinizi önce öpeyim. 
( Öper ) 
Sonra da annemin.. Öpeyim anne! 
( Öper ) 
Hanım ( Mütehayyir ) 
Ne oldu sevgili meleğim yine? 
Kız 
Tuhaf buluyorum telaşınızı; 
Tebrik etmeyim mi yılbaşınızı? 
Hanım 
Hakkın var.. Yılbaşı! 
Bey 
Doğru.. Öyle ya! 
Kız ( Şen ) 
Şimdi de siz beni öpünüz ama! 
( Bey ile Hanım da taaccüp alâmetleri ) 
On altı yaşımı bitirdim artık; 
Bu sene on yedi yaşıma girdim!?.. 
 

Fiske 
 
(Sene:1, Numara: 8, 27 Cemâziye’l-evvel 1340 / 26 Kânunusani 1338 / [26 Ocak] 1922 Perşembe s. 4) 

 
 
Be-Tarz-ı Kudema 
 
                                                                                                                            ( Ay Dede)ye 
 
Âfâk-ı mizahın koca serdarı mı oldun 
Sen kahkahanın şanlı hükümdarı mı oldun 
Bir “Kirpi” iken “Cem” de nasıl oldu da böyle 
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Birden göğe uçtun güneşin yâri mi oldun 
Sattık nice bin nüshayı bir saat içinde 
Mecmuaların ekber-i tüccarı mı oldun 
Hâlâ mı “ Sabah”ın evi mecmuana merkez 
Mihran babanın nâşir-i efkârı mı oldun 
“Ben bîtaraf oldum” sözü var son yazılarda 
Millîcilerin yoksa taraftarı mı oldun 
Her nüshada birkaç hanımın bahsi muharrir 
Nisvanımızın mahrum-u esrarı mı oldun 
“ Fazıl” ki rakibindi senin ufk-u mizahta 
Versin diye son şiiri senâkârı mı oldun 
Baktın ki büyük fayda yok postacılıktan 
Mihran gibi iş adamı, sansarî mi oldun 
Bir şirini yazsın diye avare (Vedat)a 
Sen “ Ay Dede”nin böyle riyakârı mı oldun 
 

Vedat Örfi 
 

(Sene:1, Numara: 9, 1 Cemâziye’l-ahir 1340 / 30 Kânunusani 1338 / [30 Ocak] 1922 Pazartesi s. 2) 
 
 
Manzum Hikâye 
 
       Düğün Günü 
 
Tam altı ay sonra hazırlık bitti, 
Sade cihaz için bin altın gitti, 
On para vermedi erkek taraf, 
Kız babası gördü bütün masrafı, 
İyiden iyiye her yer döşendi! 
Gelin pek neşeli, damat pek şendi! 
 
Bütün davetliyle dolmuştu konak, 
Ne kadar açmıştı kızı tel duvak, 
Bir güneş gibiydi tacı başında, 
Henüz ya var ya yok yirmi yaşında, 
Saadet, gönlünden dalıp taşıyor, 
Söylüyor, gülüyor, şakalaşıyor! 
 
Ansızın karıştı bütün kadınlar, 
Herkes birbirine soruyor: Ne var?.. 
Saz bile kasılıverdi ahenge, 
Bir telaş, uzaktan göründü yenge, 
Dedi: Damat geldi.. Haydi kızım in! 
İndi tıpış tıpış aşağı gelin! 
Hanımlar büsbütün kapattı yolu, 
Şimdi gönülleri heyecan dolu, 
Parlıyor gözlerin içi derinden, 
Konak, sarsılıyor gibi yerinden!.. 
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Geldi akisleri kısık bir sesin: 
- Allah’ını seven maşallah desin! 
Göründü merdiven başında damat, 
Koptu birdenbire acı bir feryat: 
Siyahlar giymiş solgun bir güzel, 
Gözleri yaşlarla dolgun bir güzel, 
- Kendini bir anda sanki unutup - 
İki yavrusunu elinden tutup 
Dedi: Merhametin yoksa karına 
Zâlim… Bari acı çocuklarına!.. 
 

Yusuf Ziya 
 

(Sene:1, Numara: 9, 1 Cemâziye’l-ahir 1340 / 30 Kânunusani 1338 / [30 Ocak] 1922 Pazartesi s. 2) 
 

Bugünün Şiirleri 
 Bu hafta çıkan edebî mecmuaların birine şöyle kuş bakışı bir göz gezdirelim dedik ve 
lâ alettayin bir sahifesini açar açmaz karşımıza ne çıktı biliyor musunuz? İşte şu aşağıdaki 
manzume: 
Ben Neyim? 
 
Bu bir hakikat ki gizlenmemeli 
Ben ne bir şairim, ne bir sanatkâr 
Belki bir hicranla kudurmuş deli, 
 
Sonra alt tarafında bu delilik şöylece tekrar ve teekküt ediliyordu: 
 
Ben böyle sanattan, aşktan uzakta, 
Heyhat.. Şâir değil, yalnız deliyim.. 
 
 Birçok deliler gördük ama böyle gazetelerle, mecmualarla kendi deliliğini ilan edeni 
görmemiştik. Karileri külab-ı farz edecek kadar nezaketsizlik gösteren mezkûr mecmuanın 
muharrirleri böyle deli olursa kim bilir ser muharriri nasıl zır delidir? Bize kalırsa bu şiir o 
mecmuanın sütkardeşi olan aynı ellerle doldurulan yevmî gazeteye konsa idi daha hoş olurdu. 
Çünkü gazetenin ser muharriri bu hususta mecmuanın ser muharririnden çok kıdemli ve 
namdardır. 
*** 
Yine bu hafta çıkan diğer bir mecmuada da şöyle bir şey vardı: 
 
Akşam  yine toplandı derinde… 
Canan gülüyor eski yerinde 
Canan ki gündüzleri gelmez 
Akşam görünür havz üzerinde 
 
 Acaba dedik, eski yerinde gülen ve gündüzleri görünmeyip akşamları havzın üzerinde 
görünen bu canan kim ola?.. Bir hayli itâb-ı zihinden sonra şiirin kailine soralım dedik, 
Dergâh’a kadar uzandık ve sorduk; sermuharriri dedi ki: 
Vallahi azizim, fakirde farkında değilim ama, kurbağa olsa gerek.. Malûm ya, kurbağalar, 
gündüzün sıcakta havzın altında otururlar, akşam oldu mu yüzüne çıkarlar! 
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(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara: 9, 1 Cemâziye’l-ahir 1340 / 30 Kânunusani 1338 / [30 Ocak] 1922 Pazartesi s. 2) 
 
Küçük Hikâye 
 

Dargınlık 
 
 Devr-i dil-ârâ-yı meşrutiyetten evvel hali hazırda, Sultan Ahmet parkı olan mevkide 
Millet Bahçesi vardı. Bu millet bahçesinde bir gazino vardı. Ve bu gazinoda bir bilardo vardı. 
Gazinocunun da bir küçük oğlu vardı. 
 Her akşam adliye nezareti ketebesinden Hasan ve Hüseyin Efendi’ler, paydostan sonra 
gelirler, birer lokumuna bilardo oynarlardı. Gazinocunun oğlu Ali de bu esnada gazinonun 
gedikli müşterisi Tekir kedi ile cilveleşirdi. 
 Bir akşam yine Hasan ve Hüseyin Efendi’ler bilardoya başlamışlardı… Hüseyin 
Efendi on beş sayı ile Hasan Efendi’yi geçiyordu. Hasan Efendi bu sırada on dört karambola 
yaptı, tam on beşinciyi çektiği ve muvaffak olacağı zaman, kedinin kuyruğunu çekerek 
eğlenen Ali’nin elinden kurtulabilmek ümidiyle hayvan, can havliyle bilardonun üzerine 
sıçradı ve bilyenin karambolesine mani oldu. 
 Hüseyin Efendi Ali’nin kıçına bir tokat attı, Hasan Efendi kediye bir tekme vurdu ve 
on altıncıya başlayacağı esnada Hüseyin Efendi dedi ki: 
-     Olmaz… Bilyeleri başlangıç yerine koy ve tekrar on beşinciyi çek! 
-    Neden? On beşinciyi çektim… Ve iyi çektim. Eğer kedi mani olmamış olsaydı karambola 
olacaktı… Manen kazandım sayılır. 
-    Manen ha! Canım bu da söz mü?! 
-    Manen ya!.. Ne demek istiyorsun? 
-    Demek istediğim şu ki karambola olmadı. 
-    Bu yaptığın edepsizliktir. 
-    Edepsiz sensin! 
-    Bunu üzerine gazinocu araya girdi: 
-    Efendiler, birer lokum yitiniz, sonra başka bir parti yaparsınız. 
Evet, lokumlar geldi. Hüseyin Efendi, lokumunu ikiye ayırdı. Yarısını yedikten sonra öbür 
yarısını Hasan Efendi’ye uzattı: 
-     Ben kimsenin artığını yemem, edepsiz herif! 
-     Edepsiz sensin! 
 Bunun üzerine ayrıldılar. Yarım lokumu, kaş ile göz arasında Ali ortadan yok etti. 
Hasan ile Hüseyin Efendi’ler de bir daha birbirlerine selam vermediler. Gazinoda birbirlerine 
rast gelmek korkusuyla uğramadılar. Hatta Hasan Efendi becayiş edilmesini talep etti. 
Üsküdar mahkemesine tayin edildi. 
*** 
 Bu vakanın üzerinden on sene geçti, devr-i dil-ârâ-yı meşrutiyet İstanbul sokaklarında 
şaşa-paş oldu… Her taraf bayraklarla donatıldı… Yaşasın nidaları semaları çınlattı. Herkes 
birbiriyle sarmaş dolaş oluyordu… Kinler söndü, düşmanlar dost oldu. 
Bu esnada gazinonun Ali’si Bin Bir Direk’te nutuklar irat ediyor, Tekir kedi melûl nazarlarla 
tüylerini kabartarak ömründe görmediği bu kalabalığı seyrediyordu. 
Ayasofya meydanında Hasan ve Hüseyin Efendi’ler rastlamıştılar, artık bugün faka 
tutulmazdı… Hemen birbirlerinin kollarına atıldılar: 
-      Mukaddes bir günde barışıyoruz, Hüseyin Efendi 
-    Evet, Hasan Efendi, birader esasen pek münasebetsiz bir şey için bunca sene dargın 
durduk! 
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-      Öyle ya… Hem ben haksızdım. 
-      Hayır, hayır.. Ben haksızdım. 
-      Sen değişmemişsin… Haksız çıkmakta bile haklı olmak istiyorsun. 
-      Sen de amma dik kafalısın!.. 
-     Ağzını topla edepsiz! 
-     Edepsiz sensin! 
 Hasan ile Hüseyin Efendi, on sene için tekrar darıldılar ve bir defa daha fırsat düşüp de 
memlekette meşrutiyet ilan edilmediği cihetle onlar da artık bir daha barışamadılar! 
 

Kumru 
 

(Sene:1, Numara: 9, 1 Cemâziye’l-ahir 1340 / 30 Kânunusani 1338 / [30 Ocak] 1922 Pazartesi s. 2) 
 
Musahabe-i Mizahiye 2 
 

İaşe Davası Hakkında 
 

 Tarihşinaslar ve vakanüvisler mebdelerini, ortalarını tespit edemedikleri edvar-ı 
tarihiyeyi yazmak, tarihe karışmış milel ve kavamın mevcudiyetlerine ait edvar ve karanlar 
hakkında malûmat toplamak için bazen tahririyata ve tetebbuata hilaf mutat tersinde başlarlar 
imiş. (Yok bu tespite pek ilmi oldu. Hâlbuki geçenlerde “mizah nedir” makaleleri müellifine 
karşı Refik Halit Bey bî-muhâbâ itiraz etmiş ve ilim ile mizahın ictima-i zıddeyn olduğunu 
şifahen söyleyivermişti). İlme ve tarihe kadar gitmeye ne hacet. Bazı köşe bakkalları vardır. 
Veresiye ahz u itâyı kayıt için birkaç gün ihmal gösterdiler mi bir türlü baş tarafını bulup 
yazamazlar da o günden itibaren geriye doğru meselâ bu sabah pembe eve verdiği yarım okka 
gazı, dün kafesli konağa gönderdiği bir yumurtayı, evvelki akşam köşe başındaki 
Hamamcızadelere verdiği yüz dirhem zeytini..ilh. Veresiye olan şeyleri yaza yaza mebde 
ihmallerini bulurlar. Biz aylıkçılar da öyle değil miyiz? Ayın onuncu günü vapur parası için 
çocuğumuzun kumbarasına elimizi soktuğumuz zaman düşünürüz: Ben ne gün para aldım? 
Ne zaman ve nereye gitti? deyince bilet gişesine varıncaya kadar tersinden arayarak meselâ 
dün cebimizde balık kokan bir yarım liralık ile gazetecinin bozarken küfür ettiği yırtık 
mecidiye, evvelki gün bir buçuk, daha evvelki gün dört lira … ilh. Bulunduğunu hatırlayarak 
yuvarlandığımız günü buluruz. 
 Cüzdan mütevellisi sarraflar bile karşısındaki, artık a’mâl-i erbaa bile hatırında 
kalmamış borçluların kafalarına hesap sokabilmek için keza tersinden anlatırlar. Ne de 
hafızaları kuvvetlidir. Faraza: 
Efendim; derler. Geçen hafta lodos akşamı vapur işlemiyor diye otelde yatacağım; dediniz iki 
lira aldınız. O gün param yoktu. Elli kuruş faizle birinden buldum verdim. Ondan iki gün 
evvel hanımefendi bir kartınızla gelmiş, beş buçuk lira almıştı. Daha evvel ağustos nısf-ı 
evvelini çıkmadan zorla elimden aldınız. Halbuki ondan da bir hafta evvel hizmetçiniz geldi 
üç lira aldı idi… ve ilh. 
 İstanbul ikinci ceza mahkemesi de işte böyle mazûl bir meselenin tersinden işe 
başladı. Allah muvaffakiyet versin. İnşallah araya araya mebdeini bulur. Nevmit olmamalı. 
Ben, hatırımda kaldığı kadar başından başlayacağım. Ta… zaman-ı evvel idi.. Harp-i Umumi 
içinde hem çapraşık gitmeye başlayan işlerin mesuliyetini yüklenecek adamların tezyit-i adedi 
için meclis-i vükelâtını kalabalıklaştırmak, hem (Küçük Efendi)ye artık takrip eden harman 
sonundan evvel bir makam vermemiş olmamak, hem türeyen yeni zenginler elinde kepaze 
edilen ticaret ve serveti bir müteahhit yediyle tahdit eylemek için bir İaşe Nezareti teşkil 
etmişti. Henüz dört beş senelik bir mesele, fakat o kadar muğlak ve esrarengiz ki adeta tarihe 
karışmış…Sanki tarih-i meşrutiyetin bidayetlerine.. Enver Paşa’nın ta… Binbaşılık 
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zamanlarına ait imiş gibi hatıra uzak bir mazi olarak geliyor. Ne idi o günler yarabbi… 
Çabucacık bir teşkilât. Nazır da hazır, müdirân da, her şey de. Bilmem mübalâğa mı edilmişti: 
Seksen bin liralık tefrişat. Derken icraat. Geçen gün ikinci celsede huzur-u mahkemede 
söyledikleri gibi Havyar hanının oraya nakledildiği bile şayi olmuştu. Derken münakasa 
münakasa.. Hep hazır ve mürettep müteahhitler. Al, Ramazanzade Hasan Bey on bin lira! Git 
Viyana’ya mübâyaât yap. Gel sen da Yarımcalı Hüseyin Bey; al şu yirmi bin lirayı git 
Romanya’ya şu kadar çuval un gönder. Yazınız Kafkas orduları grubuna; Enver ve Cemal 
Paşaların teftişini müteakip ne kadar petrol kalırsa Batum’dan İaşe namına gönderilsin. Ve 
saire.. Aynı zamanda şiddetli emirler.. Artık vagon sû-i istimâline nihayet verilmesi, 
Konya’dan İstanbul’a pişmiş dahi olsa undan mamûl olduğu için bir lokma ekmek 
bırakılmaması derken güm diye mütareke… Sükût, istifa. Her tarafa telgraflar.. Tayin ve 
âzam edilmiş müteahhitlere emirler: “Olduğunuz yerde kalın”. (Hâlâ bir kısmı olduğu yerde 
hakikaten kalmışlardır.) Sonra bir kongre, tebdil-i vekil, firar, tevkifat… 
 Artık oyunun birinci perdesi bitmiş, ikinci perdesi açılmıştır. Hamt olsun (tetkik-i 
seyyiat) devri başlamıştır. Gelen giden nazırların haddi hesabı yok. Aynı zamanda İaşe 
Nazırlığı gerçi bir zatın uhdesinde görülüyor idiyse de karışmayan nazır yok. Hatta ikinci ceza 
mahkemesinin ruznamesinde olmamasına nazaran o da tarihe karışmış olacak… Hayâl meyâl 
hatırlıyorum. Bir cuma günü nazırlardan üçü bittesadüf toplanıvermiş.. Diğer mencilerle mi, 
öncülerle mi bilmem kimlerle bir mukavele yapılıvermişti de bütün matbuat ayaklanıvermişti. 
Geçmiş günler.. Hatırlarda bile kalmamıştır. Bir aralık Raşit Bey de nazır olmuş ve baklayı 
ağzından çıkarmamaya bütün kuvvetiyle çalışmış ve fakat çıkarmaya çıkarmaya bakla dişlerin 
aralıklarından filiz vermiş, o zamanki gazetelerden birine resmi bile konulmuştu. 
 İaşe davasının birinci mahkemesinde Kerim Bey, İaşe tarihini oldukça iyi anlattı. 
Fakat ta başlangıcından itibaren esrarengiz bir nezaret olduğundan kimse doğru dürüst 
anlayamıyor. Bence İaşe’ni tarihini evvel emirde şu karinelere ayırmalıdır: Toprak devri, taş 
devri, gül devri, mısır koçanı devri, süpürge devri, mısır devri, kepek devri… bakla devri… 
 Bütün bu devirleri müteakip İaşe nezareti müdüriyet-i umumiye kalb edilerek 
lağvedilmeye doğru mühim bir hutve atıldı. Tabii merhum Sait Halim ve Talât Paşaların harp 
kabinelerini istihlaf eden mütareke kabinelerinden harp hesapları sorulması gibi şimdi de ceza 
mahkemesi o harp-i İaşe çetesinden sonra gelen mütareke İaşe ricalinden hem de en 
sonuncuları olan birkaç beyin ifadesine nazaran İaşe’nin İaşe olalı bir defa icraat göstermesini 
istemişler, fakat bidayeten, istinafen ve temyizen hükümeti mahkûm ettirmişler. Şimdi de 
ihtimal sonuncu oldukları ihtimaliyle muhakeme ediliyorlar. Netice ne olacak? İşte bunu 
ancak önümüzdeki celselerde şahadetine müracaat edileceği ilan edilen Raşit Bey’in nihayet 
ağzından püsküreceği bakladan başka halledecek bir mucize yoktur! 
 

Kıvılcım 
 

(Sene:1, Numara: 10, 4 Cemâziye’l-ahir 1340 / 2 Şubat 1338 / [2 Şubat] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 

 
 

Mahallât İsimleri 
 
 Cenap Şahabettin Bey’in Peyam-ı Sabah gazetesiyle vuku bulan tavsiyesi üzerine 
Şehremaneti Âtideki sokakların isimlerini şöylece tebdile karar vermiştir: 
 
Balık Pazarı:   Ahmet Rasim Bey Pazarı 
Top Taşı     :   Celal Nuri Bey Mahallesi 
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Tiryaki Çarşısı:  Ali Emîrî Efendi Caddesi 
Sahanlar:   Ali Kemal Bey Caddesi 
Şifa Havuzu:   Ahmet Haşim Bey Mesiresi 
Topçular:   Sedat Simavi Bey Kariyesi 
Erenköy:   Yakup Kadri Bey Kasabası 
Kuruçeşme:   Yahya Kemal Bey Kazası 
Bülbül Deresi:   Rıza Tevfik Bey Nahiyesi 
Zeynep Hatun Mahallesi: Halide Edip Onbaşı Mevki’i 
Vezir Tekke:   Hürriyet ve İtilaf Mahallesi 
Kanlı Dere:   İttihat ve Terakki Geçidi 
Kızıl Toprak:   Yoldaş Aralof Yaylası 
Sulu Kule:   Aka Gündüz Mahallesi 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara: 10, 4 Cemâziye’l-ahir 1340 / 2 Şubat 1338 / [2 Şubat] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 
Manzum Hikâye 
 
Bulutlar ağır ağır sıyrıldı gökyüzünden, 
Güneş, kurtulmuş gibi bir sebepsiz hüzünden 
Yüzü sevinç içinde, pırıl pırıl gülüyor, 
Kuşların kahkahası dallarından dökülüyor. 
İlkbahar, yere, göğe neşe vermiş, can vermiş, 
Uyuyan gönüllere yine heyecan vermiş! 
Erikler açmış ama hava serince biraz, 
Çiçek kokularıyla rüzgâr esince biraz 
Sallanıyor çamların yeşil yelpazeleri!.. 
Ada’nın en sevimli, en kıvrak tazeleri 
Bahçede çapkın çapkın gülüp oynaşıyorlar, 
Kelebekler gibi şûh, elemsiz yaşıyorlar! 
*** 
Geçti bir iki saat şiirle, hikâyeyle, 
Sonra küçük bir fasıl yaptık tamburla neyle! 
Perde perde gezdikçe bu sesler dağdan dağa 
Gönül kapılıp gitti bir sihirli membaa! 
Gönül, bu yaralı kuş çırparak kanadını 
Diyor ki: Seveceğim şu anda her kadını! 
*** 
Ansızın “Perihan”la karşılaştık göz göze, 
İkimizde de takat yoktu bir küçük söze! 
Bir lahzada kendinden geçivermişti sanki! 
Gözleri gözlerimi içivermişti sanki!... 
*** 
Birkaç dakika durdu yorgun argın yerinde, 
Kalbinin çarpıntısı belliydi sözlerinde! 
Kaşlarını bükerek: “ Başım dönüyor!.. dedi, 
Bir parça yatmak için benden izin istedi!.. 
*** 
O gitti.. Herkes yine gülüp oynuyor şimdi, 
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Hâlbuki benim yalnız, yalnız o kız eşimdi! 
Bilmem ne gün, ne vakit, nasıl gönül vermişim, 
Galiba çoktan beri ben onu severmişim!.. 
*** 
Yavaş yavaş hepimizin neşesi, 
Geveze böceklerin bile kesildi sesi, 
Bir rüyaya gömülmüş gibi susuyorduk hep, 
Bu sükûta, bu hüzne acaba neydi sebep?.. 
*** 
Susmaktan, düşünmekten vazgeçtik neden sonra, 
Saklambaç oynamaya karar verdik en sonra, 
Hepimize taşa tuttu birer birer saibe 
Hepimiz de kurt çıktık, kendisi oldu ebe! 
Dedik: Saklanacağız, bizi arayıp bul sen, 
Görünecek bu sefer bütün zekân, desisen!.. 
*** 
Canlandı birden bire bütün neşem, ümidim, 
Kimseye görünmeden gizlice köşke girdim! 
Durdum, dinledim, baktım.. Ne gelen var, ne giden! 
Ellerim titreyerek kapıyı açtım hemen! 
Yüreğim, heyecandan ne hızlı atıyordu, 
Perihan yarı çıplak uzanmış yatıyordu, 
Şaşırdı beni böyle apansızın görünce, 
Odadan çıkacakmış gibi doğruldu önce! 
Hemen koşup doladım kollarımı boynuna, 
Dedim: Kimse duymasın.. Sakla beni koynuna!.. 
 

Yusuf Ziya 
 

(Sene:1, Numara: 10, 4 Cemâziye’l-ahir 1340 / 2 Şubat 1338 / [2 Şubat] 1922 Perşembe s. 3) 
 

Sarhoşluk 
 
 Binbaşılıktan mütekait Şevki Bey, Beyazıt’taki sarrafın yanında ayrılır ayrılmaz 
soluğu doğru Balık Pazarı’nda aldı. Zaten akşam yakındı, vakt-i kerahet gelmiş sayılırdı. 
“Şöyle bir kenara ilişip de ufaktan bir iki kadehle ağız alıştırıncaya kadar dedi, diğer 
akşamcılar da düşer!..” Dar bir sokağın içinde karanlık bir meyhaneye daldı. Burası, onun her 
aybaşlarında bir kere uğradığı yerdi. Tezgâhtar göz aşinalığı ile iltifat etti. 
 Şevki Bey, bugün istiyordu ki ağız tadıyla, bol meze ile, doya doya bir rakı içsin.. 
Çünkü ay sonları olmak hesabıyla bir hafta vardı ki Balat’taki Yahudi’nin deposuna akşamları 
iki çürük zeytin, bir parça tor ile okkası kırk kuruşluk rakıdan yarım yamalak içiyor ve kafayı 
adam akıllı dumanlamadan gidip soğuk odasında yatıyordu. Bugün ise cebinde yedi sekiz yüz 
kuruş para vardı. Binaenaleyh şimdi istediği gibi yiyip içebilirdi. İlk kadehi, meyhanecinin 
verdiği yanındaki masada oturan iki gençten biri: 
-     Bey baba, dedi, af edersiniz, şu ateşinizi lütfeder misiniz? 
Şevki Bey hemen elindeki sigaranın küllerini silkeledikten sonra ayağa kalkarak: 
-     Estağfurullah efendim.. deyip uzattı. 
Onlar sigaralarını yaktıktan sonra pek nezaketle teşekkür ettiler. 
 Gençleri hali Şevki Bey’in huşuna gitti, içinden: “Nazik, kibar şeyler!” dedi ve yan 
gözle onları tetkik ederken gördü ki onlar da kendisine bakıyorlar. O zaten muhabbet edecek 
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adam aramıyor muydu, “Şunlara açılayım” dedi. Fakat buna birden cesaret edemedi, 
konuşmak için bir çok bahaneler düşündükten sonra tabakasından bir sigara çıkarıp ağızlığa 
taktı ve yalandan ceplerini araştırıp kibriti bulamamış gibi davranarak: 
-    Küçük beyler, dedi, şimdi de ben sizi rahatsız edeceğim, ateşimi iade eder misiniz? 
Onların hemen ikisi birden kalkarak sigaralarını uzattılar. O zaman Şevki Bey, ipin ucunu 
yakaladı ve gençlere anlatmaya başladı: 
-     Efendim, malûm a, ihtiyarlık.. Sigarayı alırsın, kibriti unutursun.. Kibrit demin cebimde 
idi, şimdi arıyorum yok… 
Onlar gülerek: 
-     Evet efendim, öyledir, bazen olur, diye kısa bir mukaddime yaptıktan sonra “Mamafih 
zât-ı âliniz ihtiyar değilsiniz, henüz maşallah bizden genç görünüyorsunuz.” gibi, Şevki 
Bey’in can damarlarını okşayarak sohbete başladılar. 
 Çok geçmeden masalar birleşti, gençler rakılarıyla, mezeleriyle beraber Şevki Bey’in 
masasına geçtiler, muhabbet koyulaştı, şişeler sık sık dolup boşalmaya başladı. Bir saat içinde 
hesap pusulası baştan aşağı doldu ve şerefe tokuşturulurken iki kadeh parası dahi Şevki 
Bey’in hesabına kaydedildi. Artık gece ilerlemişti, müşteriler birer ikişer kalkıyorlardı. 
Garson, hesap pusulası elinde ayakta bekliyordu. Gençler hiç oralı olmuyorlardı. Şevki Bey 
sordu: 
-     Kaç para hesabımız? 
 Şevki Bey bir beş liralık uzattı ve üstünü yirmi beş kuruş eksil olarak aldı, saymadan 
cebine atıp gençlerle beraber kapıdan dışarı çıktı. 
 Yağmur sicim gibi yağıyor, yollardan seller akıyor, deniz tarafından acı bir rüzgâr 
esiyordu. Bu havada bir adım atmak kabil değildi. Şevki Bey’in aklına bir araba tutmak geldi. 
Lakin gençler ondan evvel davranıp sordular: 
-      Nereye teşrif olunacak efendim? 
-     Balat’a.. 
-      Oo.. işte bu güç… Eğer tenezzül ve arzu buyrulursa bu akşam bizde kalsak? 
Şevki Bey hiç beklemediği bu teklif karşısında sevinle şaşırarak: 
-     Aman efendim, rahatsızlık olur. 
-     Estağfurullah efendim.. Bilakis çok memnun oluruz. 
En genci hemen Şevki Bey’in koluna girerek: 
- Bendehane gayet müsaittir efendim, buyurun, rica ederim dedi ve ihtiyar sarhoşu 
sürükleyerek tenha bir sokağa götürdüler ve bir duvar köşesine yatırarak iyice sızdırdıktan 
sonra ayağındaki fotinlere varıncaya kadar soydular, kaçtılar. 
*** 
 Gece yarısı hava daha sertleşmiş, yağmur kara dönmüş ve bir iki saat içinde ortalık 
bembeyaz kesilmişti. Sabah karşı Şevki Bey, yattığı yerde biraz kıpırdayacak oldu, baktı ki 
her tarafı buz kesmiş… O zaman karısına seslendi: 
-  Yahu, ben donuyorum, kalk şu kaputu da üzerime ört!.. 
Şevki Bey’in hemen yanı başına büzülmüş olan iri bir köpek bu sesten uyandı ve titreyerek 
ona biraz daha sokuldu. Şevki Bey tekrar bağırdı: 
-  Hanım, işte sen de üşüyorsun, ben de.. Arkama sokulacağına kalk, üşenme de şu kaputu 
üzerimize ört!.. 
 

Amber 
 

(Sene:1, Numara: 10, 4 Cemâziye’l-ahir 1340 / 2 Şubat 1338 / [2 Şubat] 1922 Perşembe s. 4) 
 
Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten 
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Bir kere tutan mir(Nihat)in kulağından 
Baş kurtaramaz gayri (Nazif)in dayağından 
Açtıysa da tekmeyle (Rıza) bâb-ı mizahı 
Mecrûh olarak düştü başından bacağından 
İkbaline bel bağlama (Sahir!) bu cihanın 
(Fazıl) bile dûr oldu balında ve yağından 
(Suriye)(Cemal) ile doyurmuştu (Şehab)ı 
Çıkmaz o zamanın tadı halâ damağından 
Bak (Rasim) nâçare akıp mazîye hâlâ 
Bin hatıra serd etmede Ziba sokağından 
Kış geldi (Kemal) artık edip lûtf u inayet 
Kaldırsa da kazanı ısınsak ocağından 
(Yahya)lı (Kemal)in beyzası varmış 
Eyvah geçilmez yine gıd gıd gıdağından 
Şişmiş o kadar burnu bugün (Ay Dede)nin de 
Yok farkı emin ol ki dehlizin çomağından 
Bağlanmış erenler bağının bağına (Yakup) 
Ekil eyler imiş (Nur Baba)nın ıspanağından 
Duydum ki bugünlerde gidip (Tahir Nadi) 
Ders almaya beda imiş (Emîrî) bunağından 
Görsem ne zaman (Yusuf)devranî(Ziya)da 
Bahseylemek ister kalemim bal kabağından 
 
(Haşim) çekemez (Orhan)ı (Seyfi)yle beraber 
(Orhan) da çeker (Göl) deki ördeklere hançer 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:11, 8 Cemâziye’l-ahir 1340 / 6 Şubat 1338 / [6 Şubat] 1922 Pazartesi s. 4) 
 
Musâhabe-i Mizahiye 3 
 

Sû-i İstimâlât Hakkında 
 
 Artık on altı sütun üzerine yazılacak tercüme-i hâl kalmamış olacak ki Vakit gazetesi 
(sû-i istimâlât silsilesi) namıyla bir mübahase ve münakaşa açtı ve ortalığı bulandırdı. Ne 
kadar çok sû-i istimâl varmış. Sanki hazine-i evraktan sıra numarasıyla dosya çekiyor gibi bir, 
iki, üç.. ilh yazıyor. Esasen(fenalık) manasına gelen(sû-i) kelimesiyle burada (kullanış, idare 
ediş) manasına gelen(istimâl) kelimelerinin bir araya gelişinden hâsıl olma bir terkip iken ve 
öteden beri bizde (bir maslahatı hüsn-ü idare etmeyiş), (temşit-i umurda ihmal ve tesâmuh 
gösteriş) gibi çelebice istimâli âdet iken Vakit gazetesi pek insafsızca yazıyor. Adeta bir 
muaheze veya en fazla mücâzât-ı tekdiriyeyi müstelzim bir (hüsn-ü idare etmeyiş) meselesini 
hırsızlık tarzında ulu arta meydana vuruyor. Zamane gençleri gibi zamane gazeteleri de şimdi 
pek patavatsız oldu. Her şeyin olduğu gibi hırsızlığın da tarz-ı bahs, usûl-ü zikr ve kaide-i 
tahririnde bir de‘b, bir anane vardır. Meselâ (filan zat sehven veya kasta makrûn bir hata ile 
filan meseleyi menâfi‘-i hazine aleyhine halletmiş) denilir. Yahut (filan zat şu kadar bin lirayı 
çalmış) denilecek yerde biraz edebiyâne (zimmetine geçirmiş) derler ve herkes(eh.. yanlış 
yapmış) diye tevil ederler ve yahut da (filan paşa filan parayı mavzi‘ lehine sarf etmemiş) 
denilir ve işitenler:(olur a.. kanâati öyle imiş) diye düşünürler. 
 Şimdi kim bilir bu bahsin şuracıkta bu suretle kurcalanması meseleyi örtelim derken 
daha ne kadar dallandıracak, budaklandıracaktır. Meselâ (sû-i) ve (istimâl) kelimeleri Arabî 
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olduğundan Peyam-ı Sabah’ın medrese-i ulûm-u evvel emirde meseleye vaaz-ı yed edecek. 
(istimâl) babı hakkında mütehassıslar sütun sütun yazılarını yazacak. Peyam-ı Eyyam da 
birkaç ay (ocak sû-i istimâlleri) hikâye edilecek, sonra bahis İkdam’a geçince iş daha 
derinleşecek: Yakup Dede (Sû-i İstimâller Beldesi) diye bir müşahede ve mülahazada 
bulunacak, bu terkibin ilmi, tarihi, içtimâi, siyasi idari, fenni, iktisadi, hendesevî, coğrafî… ilh 
nokta-i nazarından tafsilâtını hâvi İsviçre’den on beş makale gelecek, keyfiyet (lisaniyât, 
kitabiyyât, tarihiyyât) vadilerine dökülerek Necip Âsım, Köprülüzâde beyler arsında 
Çağatayca’da bu terkibin mukabili olup olmadığını münakaşa edilecek, Ahmet Refik Bey 
hemen hazır imiş gibi (Tarih-i Osmanî’de Sû-i İstimâller) diye bir makale gönderecek; 
Anadolu gazeteleri meskürât gibi sû-i isti‘mâlin de kökünün Anadolu’dan kal’ edildiğini 
yazacak. Nihayet mesele tavsadıktan, unutulduktan sonra Abdurrahman Âdil Bey bu bapta 
bazı hatıralar yazacak. Diğer gazeteler bu hususta terkip yapmakta yarış edecekler: Seyr-i 
Sefâin, kömür, vagon, iaşe, kibrit, bağırsak, harp, mütareke, eytâm-ı sû-i isti‘mâlleri direk 
lakırdı veya yazı sû-i isti‘mâline kadar varacaklar. 
 Fakat bu mesele o kadar ehemmiyetle karşılandı ki Cemiyet-i Umûmiye-yi Belediye 
bile Sarıyer deresinin ıslahı mesele-i hayatiyesi mevkuten unutarak Taksim Bahçesi dosyasını 
talep etti. Bilmem Emanet dokuz bin lira zarara girmiş. Vakit gazetesinin ne vazife. Reşat 
Ağa’nın zerde hesabını yapıyormuş gibi santimine kadar hesap ediyor. Cemiyet-i Umûmiye-
yi Belediye bir takrir vermediği kaldı. Ben kendi hesabıma bunu bir tariz ve tecâvüz 
addederim. Müstecir kesesinden kaç para çıktığını bittabi bilir. Nereye girdiğini sormak daire-
i aidesine, hakikaten girip girmediğini bilmek Şehreminine ait bir meseledir. Hele bir kere iş 
mahkemeye düşsün bakınız Vakit gazetesinin gelecek dertlere: Mesele teemik edildikçe edilir. 
On reis, elli müdde-i umûmi değişir. Hatıra gelmedik derecât mahkemeden geçer. Bahçe 
üzerine yirmi beş defa tecdit-i mukavele olunur. (Yıldız yağması) gibi mürûr-u zaman kararı 
alınıverir, biter! 
 Sonra bilmem iki yüz elli iki bin liraya ihale edilen mezbaha için üç yüz on altı bin 
verilmiş imiş de yine mezbaha müteahhidin elinden alınamamış imiş. Bu da mı Vakit 
gazetesinin üzerine vazife. Mesele meydanda. Şehremini Bey mezbahanın hali hazırla hiçbir 
işe yaramayacağını söylemiş, işe yarayacak bir hale gelmesi için daha altı yüz elli bin lira 
masraf etmeyi göze almak lazım imiş. Hatta mezbaha Emanet’e teslim edilse bile bunda 
istifade edilemeyecek imiş. Bunu Şehremini Bey söylüyor. Cemiyet-i Umûmiye-yi Belediye 
dinliyor. Daha altı yüz elli bin lira verdikten sonra gidip o mezbahada dünya gözüyle zebh 
edilmekten başka yapacak ne kalıyor. Esasen mezbahanın uğursuzluğuna bakınız ki arsası bile 
Maliye Nezareti ile diğer mudiler arasında münâzi’-fîh imiş(bu da yeni çıktı. Efrat nasi parası 
kaldıkça yekdiğerinden bir şey koparamayacağını anlıyor ve nezaretlerle ve nezaretler ise 
birbirleriyle davacı oluyorlar.) Sonra işin mebdeinde bir sû-i niyet de yok. Mesele esasen 93 
muharebesiyle beraber İstanbul’a girmiş. Daha bidayetten tarihe karışmış demektir. Mimar 
altı bin lirayı aldıktan ve mâni‘ zade iş deruhte ettikten itibaren hüsn-ü niyet başlıyor. Asıl işin 
içine Fen ve Nafia girdikten sonra artık gerek Şehremaneti Bey’in, ve gerek benim, ve (Ay 
Dede)nin ve Vakit gazetesinin aklımızın ereceği sahadan çıkmış demektir. Sonra üç ay mürûr 
etmiş. Eder a… Ay dediğin nedir. Bir nısf-ı maaş almaya bile vakit bile kalmadan rüzgâr gibi 
geçer. Gerek mimar gerek müteahhit yüzde kırk beş zam istemiş. İster a… Memûrine bile 
pahalılık zammı yapıldı. Köprü parası bile kırk para oldu! 
 Bir de mavna meselesi var imiş. Beheri beş bin liradan ihale edilen sekiz mavnanın 
kabil-i inşa paraları verilmiş. Tabi mi.. Temiz iş peşin olur. Kabûl-ü katî yapılmaksızın sekiz 
mavnanın bedeli verildiği zaman bunlardan dördü denizde batmış bulunuyormuş. Bu da 
olmaz değil. Evvelki sene Bağdat vapuru battı. Daha geçenki fırtına Unkapanı köprüsünü 
dağıttı. Dört mavnanın lakırdısı mı olur. Gark-ı keyfiyetinden Emanet’e malûmât veren 
belediye memurlarına (mavnalar Emanet’e mal edilmemiştir. Nasıl gark olduklarını tahkike 
mahal yoktur) cevabı verilmiş. İşte Emanet, Emanet olalı kendisinden bu güne kadar bundan 
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daha katî, daha muvafık bir cevap çıkmış değildir. Ya maazallah tahkikat kararı vere idi. 
Hemen bir komisyon teşkil edecek, daha nice zadelere nice paralar verilecek. O komisyon elli 
defa lağvedilip yeniden teşkil edecek. Netice-i meseleyi inşallah bir buçuk yaşındaki oğlumun 
torunları idrak edeceklerdi. Müteahhit Mânizâde Efendi(mavnalarım sağlam) demiş. Der a.. O 
da birisinden işitmiştir. Bu zât haydi mezbahadan anlıyor diyelim. Kırk yıllık kalafatçı da 
değildir ya.. Meseleye bir de(süprüntü sû-i istimâli) girmiş. Bu da olmaz değil. Zaten iş bu 
raddeye gelince süprüntülük olmuş demektir! O süprüntücüye de yine Mânizâde kifayet 
etmiş… Bu da dâî’-i şüphe bir şey değil. Meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş! 
Neticede bu işte de Emanet’in yirmi bin lirası havaya gitmiş imiş. Tevekkeli değil, fırtınadan 
belimizi doğrultamıyoruz; hastalıktan baş alamıyoruz. Bu kadar aç halkın kuru ekmeğinden 
keserek havaya verdiği paraya (hem de bu kirli paralara) mezbahanın kanları, bağırsakları; 
mavnaların ziftleri, yosunları; Cemal Bey’in süprüntüleri karışır da sıhhat-i umûmiye nasıl 
sektedâr olmaz. Bereket versin Emanet’in kasasında artık para kalmamış. Yoksa bu gidişle 
teneffüs ettiğimiz havaya daha o kadar acayip şeyler karışacaktı ki yanında bağırsaklar, 
süprüntüler misk ü ambar kalacaktı. 
 

Kıvılcım 
 

(Sene:1, Numara:12, 11 Cemâziye’l-ahir 1340 / 9 Şubat 1338 / [9 Şubat] 1922 Perşembe s. 2) 
 

 
Kimlerin Hangi Semtlerde İhtiyâr-i İkâmet Eylemeleri 

Lazım Geleceğini Gösteren Bir Cetvel 
 
Hıristiyanlar:    İstavroz’da 
Avukatlar:    Kadıköy’de 
Zenciler:    Kuzguncuk’ta 
Tamahkarlar:    Sanki yedimde 
Dervişler:    Erenköy’de 
Muhasebeciler:   Defterdar’da 
Kâtipler:    Yazıcıoğlu’nda 
Körler:     Göztepe’de 
Keller :    Taraklı’da 
Dilsizler:    Bülbül Deresi’nde 
Topallar:    Ağayokuşu’da 
Doktorlar:    Hekimoğlu’nda 
Süt Nineler:    Bebek’te 
Bebekler:    Sütlüce’de 
Câniler:    Zindan Köprüsü’nde 
Günahkârlar:    Gazap kuyusunda 
Ekmekçiler:    Unkapanı’nda 
Enfiyeciler:    Akıntı burnunda 
Öksürenler:    Ihlamurda 
Şık Beyler:    Moda’da 
Hafif Meşrep Hanımlar:  Yaşmak sırtında 
Turşucular:    Sirkeci’de 
Köseler:    Kabasakal’da 
Paşalar:    Paşabahçe’de 
Beyler:    Beylerbeyi’nde 
Hadit Mizaçlar:   Tozkoparan’da 
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Eskiciler:    Yeniköy’de 
Tiryakiler:    Çubuklar’da 
Sünnetçiler:    Cerrahpaşa’da 
Hane-i Berduşlar:   Kalender’de 
Kumarbazlar:    Beykoz’da 
Borçlular:    Selamsız’da 
Sarhoşlar:    Küfeciler’de 

 
(İmzasız) 

 
(Sene:1, Numara:12, 11 Cemâziye’l-ahir 1340 / 9 Şubat 1338 / [9 Şubat] 1922 Perşembe s. 3) 
 
Manzum Hikâye 
 
            Av 
 
Nihayet, bu sabah, bütün camları 
Beyaz perdelerle kapatan karı 
Görünce hepsini sardı bir sevinç! 
Şimdi, vücutları biraz daha dinç, 
Şimdi, yürekleri daha canlıydı, 
Daha coşkun, daha heyecanlıydı! 
 
Böyle bastırınca ansızın hava 
Çifteleri alıp çıktılar ava… 
 
Melâhat, bu nazlı İstanbul kızı, 
Süleyman Paşa’nın bu tombul kızı 
Eskiden sevmezken kır hayatını 
Şimdi dağdan dağa sürüp atını 
Bir köylü dilber gibi yaşıyor, 
Saadet, gönlünden dolup taşıyor… 
 
Üç arkadaşıyla işte bu sabah 
Belinde fişeklik elinde silah 
Çiftlikten bir hayli uzaklaştılar, 
Dereler aştılar, dağlar aştılar, 
Her uçan gölgeye alarak nişan 
Vurdular bir iki ördekle tavşan… 
 
Nihayet her biri saptı bir kola, 
Kimi sağa gitti, kimisi sola, 
Akşam, döndükleri zaman çiftliğe: 
“İşte ben hepsinden üsteyim!” diye 
İftihar edecek en fazla vuran! 
Boynunu bükecek eli boş duran!.. 
 
Melâhat, bir çocuk gibi sevindi, 
Karşıki yamaçtan koşarak indi, 
Üstünde hiçbir iz kalmayan beyaz 



 

 

134 

Yumuşak karlarda yürüdü biraz, 
Güneş kaybolmuştu git gide fakat, 
Bulutlar bir çılgın yağışla başladı tipi, 
Fırtına kudurdu bir deli gibi, 
Gittikçe vücudu ovuştu kızın! 
İçine bir korku düştü ansızın, 
Bu his, ümidini büsbütün kırdı, 
Hemen geri döndü, koştu haykırdı! 
Kimse yok… Ses bile vermedi dağlar! 
Hâlâ yağıyordu buram buram kar… 
*** 
Akşam… Damla damla güneş sönüyor, 
Kuşlar yuvasına artık dönüyor, 
Durmadan yağıyor kar sine sine… 
Bir avcı gidiyor kulübesine: 
Yanında bir tazı, omzunda tüfek, 
Elinde yaralı bir iki ördek!.. 
 
Yürürken, ansız irkildi, durdu, 
Yüreği, bir gizli korkuyla vurdu: 
Karların içinde biri yatıyor!.. 
Baktı, nabızları halâ atıyor, 
Göğsüne, bağrına bütün kar dolmuş, 
Vücudu soğuktan kaskatı olmuş!.. 
Bu anda kalbini sardı bir sızı, 
Hemen kucaklayıp götürdü kızı!.. 
*** 
Gece, sessiz sedasız karlı, durgun bir gece… 
Melâhat ağır ağır kendisine gelince 
Rüya görüyor gibi etrafına bakında: 
İçi ateşle dolu bir ocağa yakındı, 
İsli bir kandil vardı odanın tavanında, 
Gürbüz bir delikanlı oturmuştu yanına.. 
Düşündü bir dakika: Ne olmuştu, neredeydi? 
Bu karşısındaki genç acaba kimdi, ne idi?.. 
 
Hafızsından sisler çekildi perde perde, 
Dedi: Çoktan beri mi yatıyorum burada?.. 
Avcı yorgun bir sesle anlattı yavaş yavaş, 
Söylerken gözlerinden süzüldü bir damla yaş!.. 
 
Melâhat’la bu küçük kulübenin sahibi 
Senelerdir tanışan iki arkadaş gibi 
- Ocakta kucak kucak çalı çırpı yakarak - 
Bir hayli konuştular alevlere karşı… 
Kar, hâlâ yağıyordu dışarıda lapa lapa… 
 
Nihayet genç dedi ki: Uykunuz var galiba? 
Kusura bakmayınız, bu bir köylü bucağı, 
Fakat üşümezsiniz, hiç söndürmem ocağı, 
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İşte, şu şiltelerden birini de vereyim, 
Birini de kenara kendim için sereyim!.. 
Melâhat kızardı, boynunu büktü, 
O da, hakikaten gayet küçüktü, 
Yataklar yan yana yapıldı ancak, 
Yine yer kalmadı adım atacak! 
Dedi ki: “Siz önce yatınız hele, 
Hem artık hiç lüzum yok bu kandile!..” 
Yüzünü duvara doğru çevirdi… 
Avcı, çabucacık yatağa girdi! 
Kandili üfledi, karanlık çöktü!.. 
Melâhat, soyundu, saçını döktü, 
Sonra bir şüphe ile durdu ansızın, 
İçine bir korku düşmüştü kızın: 
Acaba o hangi yatağa yattı?!.. 
Başını bir parça şöyle uzattı 
Dinledi yatağı: ne ses, ne seda!.. 
Dedi ki: Kat’iya değil burada… 
 
Fakat uzatırken daha elini 
İki kol sımsıkı sardı belini!.. 
 
Beylerbeyi, 4 Şubat 1922                                                                   

 Yusuf Ziya 
 
(Sene:1, Numara:12, 11 Cemâziye’l-ahir 1340 / 9 Şubat 1338 / [9 Şubat] 1922 Perşembe s. 3) 
 

Edebiyat Âleminde 
 

 Bir mecmuanın baş sahifesinde Fazıl Ahmet’in, Süleyman Nazif Bey’i bir elinde boru, 
diğerinde kamçı, yalın ayak, başı kabak bir edebiyat varidecisine benzettiği için mir-i 
müşarünileyh, dün Fazıl Ahmet Bey’in Kınalıada’daki ikâmetgâhına giderek sert bir lisanla 
tarziye istemiş ve Fazıl Ahmet Bey kurnazlıkla “tarziye” kelimesinin Türkçedeki mukabilini 
ve bu kelimenin hangi mastardan olduğunu ve “ ض” ile mi yoksa “ ظ” gibi mi telaffuzu 
doğru olduğunu sormuş, üstat dahi uzun uzadıya izahata girişmiş, ve “Laf lafı açar” 
nahvasınca mesele şekilden şekle, kalıptan kalıba gire gire uzadıkça uzamış, akşam olmuş, 
ortalık kararmış, fakat arada açılan bu mübahase bir türlü bitmeyince Fazıl Ahmet Bey 
pencereden bakarak: 
Hazret, demiş, son vapur iskelede… 
O zaman Süleyman Nazif Bey pek telâşla sokağa fırlamış, bir iki adım yürüdükten sonra aklı 
başıma gelmiş, dönmüş, kapıya gelerek: 
-     Fazıl, demiş, tarziyeyi ne vakit vereceksin? 
-     Yarın İstanbul’a insem getiririm. Zaten telâşla şemsiyenizi de burada unutmuşsunuz, 
ikisini birden getireyim… 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:12, 11 Cemâziye’l-ahir 1340 / 9 Şubat 1338 / [9 Şubat] 1922 Perşembe s. 4) 
 
Nakş-ı Ber-Âb 

Halide Onbaşı 
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 Hani çocuklar mahalle aralarında, sebil kenarlarında, harap mescit avlularında 
yalandan bakkallık, artarlık oynarlar… Taştan şeker, topraktan kahve, tabak kırığından para, 
tuğla parçasından dirhem yaparak dükkâncılık ederler… Yahut bahçelerde yalandan salıncak 
kurup içine bezden bebekler yatırırlar, ninniler söylerler… Fasulye sırığından atlara binip 
yarışa çıkarlar… İşte işlerimiz, aşağı yukarı bunlara döndü; ciddiyet ortadan büsbütün kalktı. 
Geçen gün gazetelerin birinde Halide Edip Hanım’ın cephedeki maceralarına ait koca bir 
makale vardı. Bu makalede Halide Edip’in kumandanı onun için: 
-    Halide Edip onbaşı bir herküldür! 
diyordu. Bu tevciye ve hüsn-i zanna karşı benim guguklu saati cidden aradım. Eminim ki 
çeyreğini, yarımını beklemeden birbiri arkasına elli adet (guguk!)u bir solukta bastırırdı. 
Zaten Yakup Kadri de kadından bahisle “Bir yanardağdır!” dememiş miydi?.. Bu tarzda kadın 
meth olunacağı da kimsenin hatırına gelmezdi. Faraza yarın bir çay ziyafetinde tutup hanım 
efendilerden birine: 
-    Siz bir herkülsünüz! Siz bir yanardağsınız! Siz bir Ayasofya kubbesisiniz! desem 
muhakkak bana kapının yolunu tutmak düşer… Dağla, devle, kubbe ile küpeli hanım takdir 
ve tavsif olunur mu? Ne ise biz makaleye gelelim: İçinde öyle çocukça şeyler, yapma 
bebekler, özenti nevalar ve makamlar var ki okurken elimi yüzümü kapatmaktan kendimi güç 
tuttum. Halide Edip Hanım, yok, künyesiyle söyleyelim, Edip Kızı Halide Onbaşı cepheden 
zevcine şu mektubu yazıyor: “Söyle, diyor, sana iyi bakıyorlar mı? Bakmıyorlarsa haber ver 
de asker ailesine iyi bakılmıyor diye şikâyet edeyim!” Bilmem bu lafı da sıcak, latif, nükteli 
ve ince bulanlar var mıdır? Ben, okur okumaz bir zangırdadım, sırtım bir anafor uğrağı 
kesildi, halâ üşümemi kesemedim. İyi ki hâmuş olarak Halide Onbaşı zevcine şöyle bir şey 
yazmamış: “Kendi elinle işlemiş olduğun çorabı halâ gönderemedin, yün çoraplarımı da 
bekliyorum!” … Adnan Bey ince çorap ve çevre örerken gözümün önüne geliyor, içime bir 
hüzün çöküyor. 
 Yine bu makaleye nazaran Halide Onbaşı gece birkaç arkadaşıyla beraber bir araba 
içinde dağdan geçerken arabacıya boşboğazlık etmiş: 
Buralarda eşkıya var! 
Demiş, hepsinin ödü kopmuş… Fakat Halide onbaşı silahını kapınca ileriye atılmış ve 
yanındakilere: 
-  Hazır ol, fişek sür! 
kumandasını vermiş… 
Bravo be! Bravo! Kendimi tulûat kumpanyalarının (Kırk Harmanlar) piyesinde sandım, bana 
da bir coşkunluk geldi; mütehassis olmamak kabil değil! 
Dahası var: 
Halide Onbaşı ayağından mahmuzları hiç çıkarmazmış, muntazaman onbaşı tahsisatını 
alırmış… O derece vazifeperver imiş ki bir gün memleketine izinli dönerken vesikasını 
kumandanın nezdinde unutmuş da hemen dönüp gelmiş: 
Aman, demiş, vesikamı unuttum… 
Vesikasız giden askeri İstiklal Mahkemesi’ne verirler! 
 Gel de bu kıraât kitabı dersine benzeyen sahte söze dayan! Zannetmem ki bu acayip, 
özenti ve çocukça yenilikleri Anadolu halkı takdir ile seyretsin… Karargâh merkezinde, çay 
semaverleri kaynayan ılık çadırlarda böyle, hoş bir oyunla emrâr-ı vakit etmek her halde 
Ankara’da sıkıntıdan patlamaktan bin defa evladır. 
 O büyük maksatla bu küçük hakikatleri doğrusu ben kabil-i telif göremiyorum. 
Vaktiyle Bikri Mustafa’yı gece yarısı bulut gibi sarhoş yakalamışlar, o zamanın zaptiye 
kapısına getirip tıkmışlar ve sormuşlar: 
Söyle bakalım, gece yarısı sarhoş olarak sokakta ne dolaşıyorsun? 
Siz bana karışamazsınız, ben yeniçeri ağasıyım! 
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Ne kadar zorlasalar ağzından başka bir cevap alamamışlar. Fakat ertesi sabah falaka-yı 
istintaka çekilince bülbül gibi söylemeye başlamış. O zaman: 
Hani, demişleri yeniçeri ağasıyım diyordun? 
Efendim, demiş, sabaha karşı ayıldım, istifa ettim! 
Onun gibi yarın ön saflarda top patladığı zaman Mehmetçik’in biri dile gelip de: 
Haydi bakalım Halide Onbaşı, şu kumandanın çadırından çık da önümüze düş! 
deyiverse zannederim ki Edip Kızı Halide Onbaşı da: 
Ben çoktan istifa ettim! 
diyecek ve cübbesini giyerek bu sefer de askerlikten hocalığa dönecek, tekrar-ı vazife 
çıkacak! 
Hoş bütün bunları yazdıktan sonra hakk-ül’insaf düşünüyorum da diyorum ki: 

- Acaba Halide Onbaşı hakikaten bu hafiflikleri yapıyor mu, yoksa onu huluskâr 
gazeteciler mi öyle, bu şekilde yanlış ve gülünç tasvir ediyor. Malûm a , “Şeyh uçmaz, 
müridi uçurur” derler. Galiba Halide Hanım’ı da gülünç eden kendisi ve kendi ifali 
değil (Vakit) refikamızla emsalinin ahvali! 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara: 13, 15 Cemâziye’l-ahir 1340 / 13 Şubat 1338 / [13 Şubat] 1922 Pazartesi s. 1) 
 

 
Ali Kemal Bey’in Konferansı 

 
 
 Geçen perşembe günü Darülfünun konferans salonunda Ali Kemal Bey tarafından 
Muallim Naci’ye dair verilen konferansta memleketimizin birçok kudema-yı üdeba ve şuarası 
hazır bulunmuş ve Ali Kemal Bey misal olarak Naci’den beş yüzü mütecaviz beyit 
okumuştur. Konferansın hitamını müteakip hazurun meyanından şair Üsküdarlı Talat, 
Muallim Tahir Nadi, Florinalı Nazım, Yaşar Şadi,  Kisriyeli Sıdkı, Ali Haydar İlmi Beylerden 
mürekkep Ali Kemal Bey’in nezdinde giderek kendisine “ebu’l-ebyât” unvan zi-ihtişamını 
tevcih ve gelecek hafta dahi şeyh vasfı merhum hakkında insanlar böyle bir konferans 
verilmesini rica etmişlerdir. Bu esnada Tahir Nadi ve Al Haydar İlmiye Efendiler bu 
konferans kelimesine itiraz ettikleri bunun yerine badema “ irad-ı hutbe” tabirinin 
kullanılmasını teklif eylemişlerse de diğerleri bu hususta daha münasip daha şümullü tabir 
bulunması için heyet halinde Fatihteki Millet Kütüphanesi’ne gidilerek bir kere de Ali Emîrî 
Efendiye arz-ı keyfiyet edilmesini ve ona göre bir karar verilmesini ileri sürmüşlerdir. Ayn-ı 
heyet istizah, madde-i zımnında ertesi gün mezkûr kütüphaneye gitmişlerse de fazıl 
müşarünileyh: 
“Sanma herkes âleme insan gelir insan gider” 
“Cahil ve nadan olan hayvan gelir hayvan gider” 
 Beytini tanziren yazmaya başladığı iki yüz bin mısralık bir kaside ile pek yorgun 
düştüğü için üç gün üç gecedir uykuda olduğu cevabını almışlar ve meyyusen avdet 
etmişlerdir. 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara: 13, 15 Cemâziye’l-ahir 1340 / 13 Şubat 1338 / [13 Şubat] 1922 Pazartesi s. 2) 
 
 Fantezi 

Sebat 
 
 Müvid’le ilk tanıştığımız zaman Mektep-i Hukuk’un son sınıfındaydım. O tıbbiyeye 
gidiyordu. Yeni başlayan samimiyetlerin sıcaklığıyla birbirimize o kadar ısınmıştık ki… 
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Hafta tatillerini daime beraber geçirir, geç vakitlere kadar gezer, dolaşır, bin türlü şeyden 
bahsederdik. Bir gün kendisine sordum: 
-   Müvid, bu sene mektebi bitireceksin, ne olmak istersin? 
Sanki bu suali bekliyormuş gibi atıldı: 
-   Filozof 
-  Ya, demek doktorlukta kalmak istemiyorsun? 
-  Yok, yok.. Ben tıbba; felsefe için bir methal olmak üzere çalışıyorum. Mektebi bitirdikten 
sonra hususi olarak biraz riyâziyat-ı aliye de öğreneceğim.. Kendime ayıracağım hücrede 
felsefe ile olacağım… 
Artık çenesi açılmıştı. Lisanın bütün talâkatını kullanıyor; elleriyle, çehresiyle sözlerine 
iştirak ediyordu: 
 Sa’ad, düşün.. bir oda.. köşede masam… Etrafı eski, yeni, matbu’a el yazması kitaplar, 
kâğıtlar, risaleler, gazetelerle dolu.. Ben onların arasında saçları uzamış, sarı çehresinde iki 
parlak gözle dalgın, düşünen veya bir şeyler karalayan korkunç bir filozof!.. Oh, şayan-ı arzu 
bir hayat.. Sizin maddiliğinizden kâmilen uzak, pek uzak bir hayat… Düşün, sa’ad, düşün!.. 
Tam karşıma bir insan kıhfî ve ortasına çaprastvari fehz kemikleri koyduracağım, şayet 
bulursam bunların yanına bir de doldurulmuş baykuş ilave edeceğim. Bu kafa, sırıtan 
dişleriyle bana mana-yı hayatı her an ihtar edecek ve ben onun huzurunda felsefe-i mevtî, 
felsefe-i hakikati düşünerek mest ve mütefekkir her şeyden tecrit edeceğim.. Oh, bu dağdağalı 
hayattan ayrılmak için bir manastırın esrarlı bir hücresinde, metruk bir şatonun loş 
dehlizlerinde kalmayı o kadar arzu ediyorum ki… 
 Şaşkın şaşkın dinliyordum. Sorduğuma soracağıma çoktan pişman olmuştum. Ben 
Müvid’i doğru dürüst ne bilir, mesleğine merbut, imanlı bir genç olarak tahayyül ediyor ve 
onun hayat hakkındaki doğru düşüncelerinden belki müstefit olurum, zannediyorum. Üç dört 
aylık bir samimiyet hayatında onun böyle düşünebileceğini zannettiren bir sebebe rast 
gelmemiştim. O, bütün varlığıyla kendini mesleğine vakfetmiş bir genç suretinde karşımda 
tecessüm ediyordu. 
 … Biraz sonra yanından ayrıldığım vakit zihnim hâlâ bu tahvilin sebebini aramakla 
meşguldü. O gün akşama kadar dolaştım, mektebe gittim. Halâ bu mesele zihnimi 
kurcalıyordu.. Müvid’den – ne yalan söyleyeyim – o günden sonra adeta soğudum. Ertesi 
hafta buluştuksa da çok fazla bir şey konuşmadan ayrıldık. Daha ertesi hafta bir yağmur 
yağdı, bu bahane ile kendisini görmedim.. Ve bu görmemekler takip etti… Nihayet 
münasebetimiz yavaş yavaş gevşemeye başladı. 
*** 
 Mektebi bitirdikten sonra gulgule-i hayat arasında onu artık tamamen unutmuş 
gibiydim. Bir gün – bilmem hangi davayı takip için – adliyeye gidiyordum. Tam Babıali 
yokuşundan çıkarken Müvid’le karşılaşmayayım mı?. 
Bütün eski hayat gözümün önüne geldi. Ve büyük bir hararetle elini sıktım; 
-  Nereden böyle Müvid? dedim. 
Koltuğundaki şişkin portmanı düzelttikten sonra !.. 
-  Ticarethaneden, dedi, hayretle sordum. 
-  Ay, ticarethane mi açtın? 
-  Ne yapalım birader, bu dünyada şimdi para neredeyse oraya gitmeli.. Birtakım işlerin kârı.. 
İşte pederden kalma iki üç arsa filan vardı.. Onları sattık.. Şöyle âcizane bir mağaza düzdük, 
uğraşıp duruyoruz. 
-  Ne vakitten beri?.. 
-  Bir hafta oluyor! 
-  O,  maşallah, maşallah, dedim, Allah hayırlı ticaret versin.. Mağaza nerede? 
-  Asmaaltı, Kapalı Han, numara 18… 
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Mahkeme vakti yakındı.. Başka zaman uzun uzadıya görüşmemizi temenni ile ayrıldık; 
Müvid arkadan: 
-  Yarın işin yoksa gel de birer çay içeriz! 
diye sesleniyordu. 
 Ertesi gün gittim. Oturduk, konuştuk.. Mağaza mükemmeldi.. Birkaç bin lira sermaye 
vardı. Dünkü filozofun maddîliğe lanetler yağdıran bu “kararsız” gencin şu işi 
başarabileceğine şüpheli, ayrıldığım zaman Müvid çok memnun olduğunu söylüyordu ve her 
zaman gelmemi rica ediyordu.. 
O günden sonra muhtelif vesilelerle kendisini ziyaret ettim. 
 Bir gün işsizlikten canım sıkılmış; yazıhanemin koltuğunda sigara dumanlarına 
dalmış, düşünüyordum. Aklıma Müvid geldi: Üç aydır kendisini görmemiştim. Birçok karışık 
davalardan vakit kalmamıştı. Merak bu ya.. “Acaba ne yapıyor” dedim ve hemen pardösümü 
giyince sokağa çıktım..Müvid’in dükkânına geldiğim vakit kapıda beni bir yabancı karşıladı. 
Dükkân tamamen değişmişti. “Galiba Müvid işi büyültmüş diye kapıdaki adama sordum: 
-  Müvid Beyefendi buralarda mı? 
-  Hangi Müvid Bey? 
Mağaza sahibi… 
-  Mağazanın sahibi benim.. 
-  Canım efendim, burası 18 numara değil mi? 
-  Evet! 
-  Burada Müvid Bey’in mağazası yok muydu? 
-  Ha, o iki ay evvel iflas etmişti… Dükkânı kapadı, gitti.. 
Mütehayyir, geri döndüm.. Şimdi merakım daha ziyade artmıştı. Kendisini mutlaka görecek 
ve sebebini öğrenecektim. “ Ne olursa olsun, dedim, bugün de zaten yazıhanede işim yok”. 
Ve Müvid’in evine doğru gitmeye başladım.. 
… Kapıda beni karşılayan Müvid oldu; yukarıya çıktık. Biraz konuştuktan sonra: 
-  Hayrola, dedim, demin senin mağazaya gittim. Sermayeyi kediye yüklediğini söylediler.. ne 
oldu? 
-  Aman bırak kardeş, dedi, içim çok sıkıldı, bıktım..Hem efendim, ticarethanenin birine 
kapanıp da akşama kadar yok zeytinyağı, yok fasulye içinde yorulmaktan bilmem ki ne fayda 
var? O işle uğraşmak akıl karı değil ki… 
-  Ne, şimdi ne yapmak fikrindesin..ne olmak istiyorsun? Dedim. 
Büyük bir tehalükle cevap verdi: 
-  Ressam, monşer, ressam! 
!?.. 

Kemalettin 
 

(Sene:1, Numara: 13, 15 Cemâziye’l-ahir 1340 / 13 Şubat 1338 / [13 Şubat] 1922 Pazartesi s. 3) 
 
Dem de Bir, Devran da Bir 
 
Öyle sermestim: gözümde Van da bir, Havran da bir 
Öyle mağrukum ki bence göl de bir, umman da bir 
İtilâf mensubuyum, fikrimce mevtin hükmü yok 
İp de bir, menfa da bir, kurşun da bir, zindan da bir 
Hakperestim, Hakkı ifşadan tehâşi eylemem 
Maksadım Hak oldu mu? Cennet de bir, nirân da bir… 
Padişahın uğruna her dem fedadır canımız 
Andımızda din de bir, namus da bir hakan da bir… 
Gâve-i zalimi yoksa Dâdir-i Cahit midir? 
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Müfteris insan olunca: Kurtta bir, sırtlan da bir 
Kalb-i milletten huruşandır bugün feryat ü ah 
Şimdi lanet sesleri gençler de bir pirân da bir 
Her sabah Mir Kemal’in bak peyam-ı hışmına 
Nizesiyle kahreder hainleri her anda bir 
Anlamaz asla davuldan kendisi kös dinlemiş 
“ Kirpi”nin nezdinde Mehmet Çeh de bir, Adnan da bir 
Bîmuhabba vaz’-ı imza et bu nazma Rıfkı’ya 
Var mı bir manend-i hicvin, dem de bir devran da bir 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara: 13, 15 Cemâziye’l-ahir 1340 / 13 Şubat 1338 / [13 Şubat] 1922 Pazartesi s. 4) 
 
 

 
Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten 
 
Bir devre yetiştik ki safa didesi hardır 
Mihnetkeş-i erbab-ı kemal, ehl-i hünerdir 
Beyitlerle dem-a-dem kumar oynar fıkrası 
Zenginlerinin subh u mesa kârı pokerdir 
Sofuları olmakta muhabbet ile hem-bezm 
Zahidine küncine-i meyhane mukarrerdir 
Kim neşr edecek şu dinsizlere bilmem 
Âlimlerinin gaye-i âmâli de hardır 
Şairlerinin kesesi boş, yazdığı loştur 
Üstad-ı siyasetleri mahrum-ı basardır 
Yüz binlere malik mütevellileri var kim 
Badi-yi tealisi ya bulgur ya ciğerdir 
Milyon çalarak keyfe bakar kâtib-i adli 
Memurları vadi-yi zarurette hederdir 
Ahmaklarının ruz u şeb âkil ettiği bal, yağ 
Âkillerinin içtiği zehrab-ı kederdir 
Nisvani sokaklarda tramvay gibi her gün 
Akşama kadar müştegil seyr ü seferdir 
Erkekleri var kim beğenilmek emeliyle 
Telvin-i ruh etmekte kadından da beterdir 
Bir lokmaya bin takla atan beyleri vardır 
“ Beyler!” gibi demler süren (ashab-ı semer)dir 
Yarabbi, bu nikbet-i şebinin nerede neharı? 
Olmaz mı hazan-ı mevsimin bir de baharı? 

Abdulbaki Fevzi 
 
(Sene:1, Numara:14, 18 Cemâziye’l-ahir 1340 / 16 Şubat 1338 / [16 Şubat] 1922 Perşembe s. 3) 
 
 
Mesleklere Nazaran Yenilmesi İktiza Eden Taamların Bir Cetveli 
 
Zabitlere:    Kılıçbalığı 
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İmamlara:    İmambayıldı 
Polislere:    Düdük makarnası 
Gazetecilere:    Ankara balı 
Mabeyincilere:   Saray lokması 
Askerlere:    Gaziler helvası 
Babayiğitlere:    Puf böreği 
Kitapçılara:    Kâğıt helvası 
Ali Kemal Bey’e:   Beyin haşlaması 
Falih Rıfkı Bey’e:   Dil söğüşü 
Süleyman Nazif Bey’e:  İşkembe çorbası 
Fakirlere:    Keşkül-ü fukara 
Cenap Şahabettin Bey’e:  Şam baklavası 
Gazete muharrirlerine:  Yalancı dolma 
Telgrafçılara:    Tel kadayıf 
Ahmet Cevdet Bey’e:   Kuşkonmaz 
Ahmet Rasim Bey’e:   Midye dolması 
Hanım kızlara:   Tavukgöğsü 
Şimendifercilere:   Demirhindi şerbeti 
İttihatçılara:    Piyaz 
İtilafçılara:    Pişmaniye 
Makinistlere:    Kazandibi 
Mücevhercilere:   Elmasiye 
Akrazcılara:    Ziftin peki 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:14, 18 Cemâziye’l-ahir 1340 / 16 Şubat 1338 / [16 Şubat] 1922 Perşembe s. 4) 
 
Nakş-ı Ber-Âb 
 

( Diyorlar ki Muharriri Ruşen Eşref Bey’e) 
      Mektup 
 Nur-u ayinim ( Daha doğrusu millî lehçe ile) iki gözüm Ruşen Eşref Bey! 
 Diyorlar ki seni Buhara Sefareti Müsteşarlığına tayin etmişler… Tebrik erdim. 
İnşallah an garip terfi ile Moğolistan’a sefir dahi olursun. Eski ve sevgili dostlarımızın böyle 
büyük, pek büyük, pek şerefli ve pek mühim mansıplarda görmekle iftihar ediyoruz. Benim 
Asya’yı vasıtaya dair malûmatım hayli nakıstır, fakat diyorlar ki Buhara, Asya şimali ve 
millîyemize nispetle adeta Roma gibi imiş, yani bu şehir dil-nişin Semerkant, Taşkent, 
Kaşgar, Tobulsuk, Akkum ve sair Turan bilâd-ı sairesinden ehven-i şer, alelhusus Karakum 
çölüne nazaran  sera gibi imiş… Hatta dediklerine göre Ankara ile Buhara arasındaki bir 
gömlekten fazla da değilmiş. Yollar hep aynı surette çamurlu, arabalar aynı tarzda yaysız, 
binalar bir renk ahşap ve her tarafta aynı bizim münzevi, harap ve perişan imiş! O halde fazla 
zahmet çekmeyeceksin, gariplik duymayacaksın demektir. 
 Fakat azizim, bize diyorlardı ki, hayli zamandan beri hatırından bir sefaret kâtibi veya 
müsteşarlığı geçirmiş, lakin Buhara veya Sibirya’da değil, sen bu sefareti Avrupa’da tahayyül 
ve tasvir ediyormuşsun… Zaten çoktandır bizce, yakında sana yine bir yolculuk görüneceği 
tahmin edilmekteydi… Kulağımız kirişte bekliyorduk, bekliyordu ama Garp’a teveccüh 
etmene muntazırdık. Seni Şark’a atadılar. Yani sahra-yı millîye arpa ektik, lakin darı biçtik. 
Denilene inanılırsa Londra’yı boyladığın vakit istikbalini bir Avrupa sefaretinde tahmin 
ederek meşhur terzi Pol’e takım takım elbiseler, ceketler, smokinler, abiyeler ısmarlamışsın 
ve gezdiğin semtlerde rast geldiğin arkadaşlarına hatta İstanbul’a uğradığın zaman da gazete 
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muharrirlerine bunları irae etmiş, bayram çocuğu gibi sevincini herkese göstermişsin… 
Arkadaşım, şimdi bu nazik, nazenin libasları Buhara’da ne yapacaksın? Bunlar ne işine 
yarayacak? Baloya ve suareye gider gibi hazırlandın, velâkin aksi talihe bak ki bugün 
ortaoyununa çıkacak gibi giyinmeye mecbur kalıyorsun. O simsiyah frak, o bembeyaz 
gömlek, o parlak potinleri ve ibrişim boyunbağını al da rafa koy veya ez de suyunu iç… Şeyh 
Kiram Tefruş gibi bunlar da sana şifa eylemedi. Bugün giyeceğin kıyafet büsbütün başka, 
acayip ve aykırıdır. Başında altı dilli takke, sırtında uzun kollu ve kürklü cübbe, ayağında 
sahtiyan mest, bir Pişekâr Agâh veya İsmail Efendi kıyafetidir. Talihin bu ne garip 
tesadüfüdür. 
 Soysallıoğlu seyr-i sefain acenteliğini bekler, denizleri gözlerdi. Susuz çöllerde tozudu 
durdu. Sen de elektrik şuaları altında, opera merdiveninden siyah-puş ve pür-vakar otomobile 
doğru inmeyi tahayyül ediyordun… 
İne ine bir katır sırtında Buhara’daki kervansarayın binek taşına indin! Hem de ne kılıkta! 
Elinde bir şakşağın eksik… 
 İki gözüm Ruşenciğim, bilmem hatırında kaldı mı, ben de bir zamanlar sevk-i rüzgar 
ile telgraf tellerine tutunduğum vakit gelmiş. “ Bizim gibi muharrirlere memuriyet yaraşmaz!” 
demiştin. Yaraştığını ben de iddia etmiyorum, lakin hiç olmazsa ben kılığımı değiştirmeden 
mazhar-ı ikbal olmuştum, dehr-i dûn ise seni ilaveten külahlı hırkalı Bektaşi fukarasına 
çevirdi de öyle, hem de ta Buhara’ya memur etti. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım 
demeli… Bana karşı ettiğin büyük sözün, bu bir cezası olsa gerektir. Şu tayinin telgrafı geldi 
geleli seni tahayyül ettikçe burnuma keskin bir sahtiyan ve müthiş bir hacı yağı kokusu 
geliyor ve öyle farz ediyorum ki mütemadiyen sümüğünü çekiyor ve bakiyesini hırkanın 
kollarına sürtüyorsun. Hâlbuki ben seni Roma, Paris veya Londra’ya gidecek diye tahmin 
eder ve gözümde balo kıyafetinde, beyaz eldivenli, inci düğmeli, hafif kolonya rayihalı, şık, 
zarif, medeni bir surette tasvir ediyordum. 
Bak ne bekledik, ne çıktı! 
 Ruşen, Ruşenciğim! Şayet diyar-ı garba müsteşar olsaydın sana “ Dideler Ruşen!” 
diyecektim. Bugün desem desem “ Gözlerin aydın!” diyebilirim. Onu da hatır için! Bir 
Avrupa’daki çay ziyafetlerini düşün, bir de Buhara’daki çay sohbetlerini… Basık ve kafesli 
bir odada, mangal karşısında, buruşuk ayva çehreli, rical-i belde ile nargile çekiştirip, semaver 
kaynatmak nerede. Adlon yahut Demoris otelinin holünde (Tedansan)a iştirak etmek ve 
Frengistan dilberleriyle raksa kalkışmak nerede? Bu cihetleri düşündükçe tebrikname değil 
taziyetname yazacağım geliyor. 
 Mamafih metanet, dirayet Müslüman bu mühim, fevkalade mühim, millet ve 
memleket için hayat ve vazifede muvaffakiyetine kefildir. Düşün, birader nasıl bir devlet ki 
vekâletimize haizsin. 
 Bu tayin ile sen Londra’da yaptırdığın elbiseleri giymek fırsatını kaybettin. Fakat 
Büyük Millet Meclisi bir diplomat kazandı! 
 Şu yeni memuriyetine yalnız bir tek itirazım var: Boyun! Diyeceksin ki kadd ü 
kametin bu mesele ile ne alakası olabilir? Bence var: Malûm a “ Gül-tavîl…” diye tevatüren 
sabit ve zabân-zed bir tabir vardır… Buharalılar ki kısa boylu adamlardır, şayet bizler gibi bu 
tabire matuf iseler sana bakarak umumuz hakkında bir sûi-zan düşünebilirler… İşte ben buna 
razı değilim. Arzu etmem ki hepimizi senin gibi uzun boylu farz etsinler! 
 Fakat Ruşenciğim, göstereceğin fetanet ve dirayetle bu gibi avamferibane itikatların 
bî-mana olduğunu Buhara muhitinde kabul ettirmeye muvaffak olabilir ve zekâna halkı 
hayran dahi bırakabilirsin. Gözlerini dört aç! Saçma söyleme! Taklit yapma! Alelhusus yazı 
yazmaya sakın kalkma! 
 Son dost sözü olarak şunu da ilave edeyim: “ Düşenin dostu olmaz!” derlerse inanma, 
bak Buhara’ya düştüğün halde ben dostluğumda hâlâ sabit-i kadimim. 
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Bak Ruşenciğim, uzun kametini şirin ve kemikli çehreni ruşen göstersin duasıyla hatm-i 
kelam eylerim. 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:15, 22 Cemâziye’l-ahir 1340 / 20 Şubat 1338 / [20 Şubat] 1922 Pazartesi s. 1-2) 
 

Kahramanlara Hürmet 
 

 Geçen perşembe gününki İleri gazetesinde “Yalan” isimli bir hikâye vardı. Bu 
hikâyede anlatılan vakanın sonu hülâsaten şöyle idi: 
 Akşamüstü Macit Bey eve gelince annesi ve zevcesi Meliha’yı pek fazla düşünceli ve 
birbirlerine küskün bir vaziyette görüyor ve şüphelenerek soruyor: 
Bugün burada mutlaka fena bir şey cereyan etmiş… nedir? Söyleyin! Biraz cık mıktan sonra 
kaynana işin aslını te’vilen diyor ki… 
-    Necdet Anadolu’ya gidiyormuş da… 
-    Ee… Bundan bize ne? Gidiyorsa uğurlar olsun! 
-    Şey… Bugün bize vedaya gelmişti, kapıdan çıkarken Meliha’yı kucaklamaya kalkmış… 
-  Ne halt etmiş? Meliha’yı kucaklamaya mı kalkmış? Öyle ise ben şimdi gider ona 
gösteririm, nerede benim silahım? Hemen Macit Bey sofaya fırlıyor. Arkasından annesi 
koşuyor, onu çeviriyor ve diyor ki: 
-   Lakin şimdi Necdet Anadolu’ya gidiyor. O şimdi bir kahramandır. Bir kahramanı öldürmen 
muvafık mıdır? O zaman Macit yumuşuyor. 
-    Sahi be! diyor. O şimdi Anadolu’ya harbe giden bir kahramandır. Öyle bir kahramanın bu 
kadarcık kusurunu görmemeli! Ve perde iniyor. 
 Yakup Kadri Bey ne vakittir millî ve vatanî şiirler, hikâyeler diye ter ter tepiniyordu. 
İşte kahramanlara hürmet hissi telkin eden gayet güzel millî ve vatanî bir hikâye!.. Bu 
gayretle beş on hikâye daha yazılacak olursa vay halimize!... 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:15, 22 Cemâziye’l-ahir 1340 / 20 Şubat 1338 / [20 Şubat] 1922 Pazartesi s.  2) 
 
 
Unutulmaz Sahife 
 
Onlar Gibi / Rıza Tevfik 
      - Harp senelerinde - 
 
Safa manavında hiç meyve yokmuş; 
(Tezgâhtar) gam olmuş, meyhanelerde. 
Erenler Bağı’nda tek meyve yokmuş, 
Kurtlu bu sene de kestaneler de! 
 
Elime talihin perçemi gelmez 
Karşıma ruhumun hem-demi gelmez 
En yakın sahilden tek gemi gelmez 
Bütün mideye tutmuş pervaneler de! 
 
Hiçbir damakta yok doruluk tadı 
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Böyle mahkemede kim olur kadı? 
Fitilli tüfeği çaktım almadı 
Ağız odu bitmiş (Şişanelerde) 
 
Serapa boşanmış koca mandıra 
Atlar uyuşmuş girip tandıra 
Ey kardeşim Allah seni kandıra 
Sevdalar da kesilmiş kuşanelerde 
 
Düşmanlar yürümüş kağan kalmamış 
Kargalar türemiş, doğan kalmamış 
Bakkallar da bile soğan kalmamış 
Hiç neşe olur mu peymanelerde? 
 
Hep geri döndüler gidenler eve 
Her balıktan çünkü olmuyor tava 
Mutfakta kırıldı koca oklava 
Hiç un yüzü görmemiş merdaneler de! 
 
Hey Rıza şairlik sazından taşar 
Ne nazır olursun ne de müsteşar 
Adın, sanın ama her zaman yaşar 
“ Dillerde dolaşan fesanelerde” 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara:15, 22 Cemâziye’l-ahir 1340 / 20 Şubat 1338 / [20 Şubat] 1922 Pazartesi s. 3) 
 
 

Mevsim Hikâyesi 
 
 Halûk Efendi bir haftadır mütemadiyen öksürüyordu. İlaçların envaine başvurmuş, 
Hasan Hüseyin, Rıza, Selim ve Gırhem isimli birçok öksürük hap, kurs, ve şuruplardan çifter 
çifter, kaşık kaşık yutup içmiş, sırtına hardal yakıları, tentürdiyotlu pamuklar yapıştırmış, 
yirmi kuru boynuz çekmiş, fakat yine de bir tesirini, faydasını görmemişti. Haremi şaşkına 
dönmüş, efendi ise baygın düşmüştü. Aman Allah’ım o ne öksürüktü… Sanki ciğerleri 
yerinden sökülüyor, ağzına geliyordu. İçerisi güm güm hamam kapısı gibi ötüyor, inliyordu. 
 Halûk Efendi, bütün geceyi, bu uzun, bu yağmurlu, soğuk kış gecesini uykusuz 
geçirmişti. Zira öksürüğü biraz kesilir gibi olup da çehresi kıpkızıl, gözleri kanlı ve göğsü sızı 
içinde, bîtap başını yastığa koyar koymaz gırtlağına bir gıcıktır yapışıyor, o azdırmamak için 
nefes almamaya uğraştıkça artıyor ve nihayet, birdenbire şedit, müthiş, tahammülfersa bir 
öksürük ciğerlerinden koparak hançersine çıkıyor, bî-çareyi boğulacak gibi tıkıyor, gözlerini 
çeşmehanelerden uğratıyordu. Biraz nefes almaya vakit bulursa: 
-     Aman hanım, bir yudum ıhlamur! diyordu. Fakat bu inatçı öksürüğe ne ilaç, ne tedavi 
hiçbir fayda etmiyordu. Birbiri ardınca nöbetler devam edip duruyordu. Halûk Efendi, tam on 
saattir biteviye öksürmekten nihayet bîtap düşmüş, sabaha doğru, nasılsa biraz kendinden 
geçmiş, dalmıştı. 
 Galiba adaçayı, yahut da son kokladığı günlük dumanı biraz tesir etmişti. Duvara 
dayalı uzun ayaklı ve camekânlı muvakkithane saati şimdi, bir haftadır ahengi ihlal eden o, 
müziç öksürüklerden masum kalarak odanın eski sessizliği içinde işleyebilmekten memnun, 
tıkır tıkır öterken Halûk Efendi birden başını kaldırdı. Sanki boğuluyordu, boğulmuştu, nefesi 
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tamamen tutulmuştu… O ne gıcık, o ne öksürük, o ne nöbetti. Sanki ağzı ile ciğerleri 
arasındaki delikten hançersiyle midesi ortasından, vapurların çapa koyuverdikleri demir 
zincirin geçişi gibi bir uzun seri öksürük silsilesi sürükleniyor, fakat bir türlü bitmek bilmiyor, 
bu velvele, bu müsademe ve bu ızdırabın sonu gelmiyor, gelmiyordu. 
 Acaba Halûk Efendi’nin bu sıtma ile ciğerleri yerinden kopacak, son nefesi mi 
çıkacaktı? Haremi, âciz, perişan, harap bir halde yerinden fırlamış, alacakaranlıkta iki büklüm 
bin ızdırâb ile öksüren zevcine bakakalmıştı. 
 Perdelerden hafif bir ışık, sabahın ilk ziyası odaya yavaş yavaş süzülüyordu. O esnada 
kadıncağızın b-nazarı yorganın üstüne isabet etti, hayretinden ve korkusundan vücudu buz 
kesildi: 
-     Aman, diye haykırdı, efendi, bak, ciğerlerin ağzından gelmiş!! 
Halûk Efendi, öksürüğüne rağmen gözlerini dört açtı ve işaret edilen yere yani ta önüne bir 
defa baktı ve canhıraş bir sesle: 
-     Eyvah! diye bağırdı. Nasıl bağırmasın ki, orada, ağzının eğildiği yerde, biri kara diğeri ak 
iki ciğer, kendi ciğerleri serilmiş duruyordu. Karısının hakkı vardı, öksürürken muhakkak 
ciğerleri yerinden kopmuş ve ağzından fırlayarak önüne düşmüştü. Tevekkeli değil, bu son 
öksürük büsbütün başka, hepsinden zorluydu… 
Şimdi ne yapacaklardı. Haremi: 
-    Hekim, hekim çağıralım! diye havf ve haşyetle inledi. Halûk Efendi’nin gözleri kendi 
ciğerlerine dikili, mütehayyir, nevmit duruyordu. Galat-ı rüyet ihtimali yoktu, işte oda 
büsbütün aydınlanmış, birisi kara, diğeri ak bir takım ciğer, kanlı ve yarı parçalanmış bir 
halde önüne serilmişti. 
 Nasıl oluyor da buna rağmen yaşıyor, etrafını görebiliyor ve hatta konuşabiliyordu. 
Hayret! 
Tam bu esnada açık kalmış olan kapı gıcırdadı, içeri evin kedisi girdi; gözleri parıl parıl 
parlıyordu. Halûk Efendi son bir gayretle, ellerini ciğerlerine uzattı: 
-   Kedi kapmasın! Kedi kapacak! Koş! Yetiş, hanım! diye bağırdı. 
Kedi acı, keskin ve haşin ve zalim bir sesle miyavlıyordu. Muhakkak kokusunu almıştı, 
pençesinden kurtaramayacaklardı. 
Nitekim öyle oldu, Samur birden atıldı, ciğerleri kaptı ve bir hamlede fırlayıp kaçtı. Halûk 
Efendi ancak: 
-    Eyvah! demeye vakit bulmuş, bayılıp kendinden geçmişti. 
*** 
 Ayıldığı zaman meseleyi izah ettiler: Meğerse o gün eve gelen bir takım ciğeri kedi, 
geceleyin, mutfaktan kapmış ve açık kalmış olan kapıdan Halûk Efendi’nin yatağına kadar 
getirmişti. Fakat efendi öksürüğün şiddetiyle birden uyanınca korkmuş, bırakıp kaçmıştı. 
Sonra ikinci defa odaya onu, bu elinden kaçan fırsatı aramaya gelmişti. 
 

Kirpi 
 

(Sene:1, Numara:15, 22 Cemâziye’l-ahir 1340 / 20 Şubat 1338 / [20 Şubat] 1922 Pazartesi s. 3-4) 
 
 

Yine Ali Kemal Bey’in Konferansı 
- Bazı Meşhûdât - 

 
 Geçen perşembe günü Darülfünun konferans salonunda Ali Kemal Bey’in Muallim 
Naci merhuma ait vermiş olduğu konferansta hazır bulunan bir muharririn meşhûdâtından en 
can alacak noktaları ber-vech-i âti kaydediyoruz: 
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 Hazırun ekseriyetle Naci taraftarlarından mürekkepti. Süleyman Nazif Bey gibi tek tük 
muarızlara karşı, Muallim Muhittin Raif, Muallim Sadık, Muallim Tahir Nadi, Ali Haydar 
İlmi Efendilerle Üsküdarlı Şair Talat, Yaşar Şadi, Florinalı Nazım, Kisreli Sadık Beyler gibi 
âteşin taraftarlar vardı. Ali Kemal Bey kürsüye hitabete çıkar çıkmaz Naci taraftarları hemen 
önlerini iliklediler ve feslerini düzelttiler, Süleyman Nazif Bey bir kere derin derin esnedi. 
Ba‘de mir-i mumaileyh Ali Kemal kendine has olan o talâkat ve belâgat-ı lisaniyesiyle söze 
başladı, yarım saat kadar bilafasıla söyledi. Vakta ki mecra-yı kelam Naci’nin gazellerine 
geldi ve hatip şu beyti okudu: 
Ol kadar çaktım ki tersa-yı zâdgânın aşkına 
Berke döndüm neşr-i envar eyledim meyhanede 
 
 Ol zaman hazırun miyanından saç sakala karışmış, siyah kalpaklı, çizmeli biri: Allah, 
Allah… diye içini çekti ve sonra Ali Kemal Bey bir cümle başında, biraz hızlıca olarak: “Naci 
Efendi” diye söze başlarken salonun en kuytu bir köşesinde uyuklamakta olan bir hoca 
sıradan başını kaldırarak sıçradı: 
-     Efendim diye bağırdı. 
-     Meğerse adamın adı Naci imiş.. 
Daha sonra hatip Naci şöyledir, böyledir diye anlatırken kürsünün yanı başında durmakta olan 
kalpağı yanda, avcı ceketli, ketreli biri: 
-     Pardon dedi, beyefendi.. Naci İttihatçı mıydı, İtilafçı mı idi? 
 Bittabi susturuldu, nihayet konferans da bitti. Ali Kemal Bey kürsüden indikten sonra 
Muallim Tahir Nahit, Florinalı Nazım, Ali Haydar İlmi Efendiler mürekkep bir heyet 
mumaileyhin yanına giderek geçen nüshamızda yazdığımız vech ile kendisine teşekkür ettiler. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:15, 22 Cemâziye’l-ahir 1340 / 20 Şubat 1338 / [20 Şubat] 1922 Pazartesi s. 4) 
 
Be-Tarz-ı Kudema / Olsun da Gör 
 
Güller açsın ba’s vecd-hezar olsun da gör 
Parkta asrî zevki sen fasl-ı bahar olsun da gör 
Arzular neşeler bîkayd âr olsun da gör 
Parkta asrî zevki sen fasl-ı bahar olsun da gör 
Her bucaktan akseder mahmur-u naz bir velvele 
Kirli bir şey nakleder her bir nazar dilden dile 
Hak veririsin sen de ey ruh-u revan sabret hele 
Parkta asrî zevki sen fasl-ı bahar olsun da gör 
Orda her şey vadeden evzâ’-i dil-cûlar mı yok 
Nazenin üftadeler katmerli ahular mı yok 
Bir taraftan hırçın azgın ateşin sermest-i naz 
Aşinalar kol kola oynar gezer bîihtiraz 
Keşf-i raz eyler dikenler eyledikçe ihtiraz 
Parkta asrî zevki sen fasl-ı bahar olsun da gör 
Akşamüstü aşkını takdis eden her nazlı peş 
Kâm alıp vermek için peyda eder çılgın bir eş 
Görmemek ister o hali gizlenir artık güneş 
Parkta asrî zevki sen fasl-ı bahar olsun da gör 
 

Ali Haydar 
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(Sene:1, Numara:16, 25 Cemâziye’l-ahir 1340 / 23 Şubat 1338 / [23 Şubat] 1922 Perşembe s. 1) 

 
Bayburtlu Zihni 
 
- Sâkiler Meclisten Çekmiş Ayağı - 
Bayburtlu Zihni 
 
Çiftlikte kalmamış sığırla manda 
Meradan kaldırmış kurtlar buzağı 
Kurnalar boşanmış yıkık hamamda 
Ustalar toplamış tası tarağı 
 
Dışımız kalaylı, içimiz tavsız 
Ateş dedikleri yanar mı kavsız? 
Türkün imlasını sen yazma (vav)sız 
Tatlısız yenilmez dilberdudağı 
 
Yelkenin kopuşu direkten değil 
Kayığın batışı kürekten değil 
Ah eden çok ama yürekten değil 
Virane ülkenin akar saçağı 
 
Nargile misali çok etme gırgır 
İstanbul Türkçesi değil Uygur 
Pirincin yerini tutar mı bulgur 
Kavun olur mu hiç Çerkeş kabağı? 
 
Şairin kalemi değilse olgun 
Her kafiye böyle düşer mi dolgun? 
Âyanı sanır bu dehr-i dönek 
Tavşanbıyığını kuzukulağı 
 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara:16, 25 Cemâziye’l-ahir 1340 / 23 Şubat 1338 / [23 Şubat] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Musahabe-i Mizahiye 4 
 

Çöpçüler ve Avukatlar Hakkında 
 
 Ne acayip bir serlevha! Okuyan kim bilir ne zannedecek? Şehremanetinin mavna sû-i 
istimal meselesinde alâkadar Süprüntücü Cemal Bey’in acaba aynı zamanda dava vekaletinde 
mi müştegil olduğu düşünülecek, yahut da ( Ay Dede)nin bu nezaketsiz muharririnin amele 
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sınıfının mütevazı bir tabakası olan çöpçülük ile aristokrat cemiyetlerin müstesna bir etiketi 
olan avukatlığı birbirine karıştırdığı zehâbi mı hasıl olacak? 
 Hâlbuki mesele büsbütün başka. Maksadım İstanbul’un bu zavallı halkını tazip için 
şehrin bütün sınıf-ı içtimaiyesinin öteden beri ittifak etiğini söylemektir. Hakikaten kim bir 
numara büyük âmirine kızsa hemen İstanbul halkının aleyhine grev ilan ederek ahz-i sâre 
başlıyor. Fakat İstanbullular da artık on üç seneden beri feleğin her türlü kerem ve serdine 
tahammül etmek, hiçbir gürültüye pabuç kaptırmamak için yekdiğeriyle konuşmadan müttehit 
bir kitle haline gelmiştir. Az varta mı atlattık. Bir kere İttihat ve Terakki Ocağı’nın hükümran 
olduğu devre-yi tarihiyeyi idrak etmiş olmak kâfi. Üstelik muhtelif esnaf ve amelenin her 
türlü grevlerini çektik. Mütarekeye müteakip bütün vesait-i nakliye-yi umumi ve tabi mi grev 
ilan etti. Bu zavallı ve sabır halk ta Şişli’den kalkarak dağ, taş, dere, tepe demedi. Beyoğlu’na 
geçti. Yüksekkaldırım’ı indi ta… Aksaray’a ve Topkapı’ya kadar yoluna devam ederek uzun 
müşt-i askeriler yaptı. Her memlekette sunûf-ı ihtiyatiye ve redife-i talim ve terbiye altına 
çağrılır. Bunun gibi ahiren tramvaycılar da bizim tabanlarımızdaki mümaresenin derece-i 
terakki ve tedennisini tecrübe için bir grev ilan ettiler ve bizi elân ceylan gibi yürüyor görerek 
mahcubane sarf-ı nazar ettiler. 
 Hakikaten tünel başına nazır penceresinden nispet verdiği için tramvay bekleyen 
halkın ( Gülme komşuna gelir başına) diye ettiği inkisar mı tuttu? Yoksa Cemiyet-i 
Umumiye-yi Belediyenin mâ-lâ-yı yutakak metâlibine karşı (para yok) diye haykıran 
Şehremini Beyin bu feryadından dolayı müşarünileyhi liderliğe intihap ettiklerinden dolayı 
mı? Henüz anlaşılamadı. Her ne sebepten olduysa oldu, çöpçüler grev ilan etti. Zavallı 
İstanbul halkı şimdiye kadar herkesin grevine alıştı. 
 Fakat çöpçülerin grevini hiç istememiştim. Emanetin mani-zadesi tezgâhtarları 
mamulâtı olan mavnalardan dördü batmamış ve diğeri dördü doğru dürüst emanete teslim 
edilmiş olsaydı meselâ tüccar ve memurin sabahları işlerine ilerine gitmeden evvel evlerini iki 
üç teneke çöpünü iplerle bir valiz haline getirerek en yakın çöp iskelesine de taşıyacaklardı. 
Bereket versin meselenin ehemmiyet-i fevkaladesine binaen hemen halline tevessül edilmiş 
imiş. 
 Fakat avukatların grevine taaccüp etmemek mümkün değil. En garibi muhâmilerin 
hemen çöpçüleri müteakip terk-i işgal etmeleriydi. Ne oldu. Eşkinci davası Methiye Hanım 
meselesi, Şah İsmail vakası gibi zemini talâkat ve belagat teşkil eden davanın arkası kesilerek 
şöhretlerine kesat geldiğini mi darıldılar? Tam sırası geldiği bir zamanda Raşit Bey gibi 
muziplerin ağzından baklayı çıkarmak bahanesiyle mahkemeye karşı adem-i salahiyet iadesi 
serd etmesinden muğber oldular? Her neden ise avukatlar da nihayet grev ilan ederek 
Sosyalist Fırkası tarafına geçtiler. Bunun da Sosyalist Hilmi Bey’in bir manevrası olduğunu 
zannedenler bile mevcut. Şimdi ne olacak? Haydi ceza mahkemelerine çağrıldığımız zaman 
kafamıza, gözümüze yeminler ederek mucip-i itham olan efâle adem-i mücaseretimizi beyan 
edelim. Sulh mahkemelerinde tarik-i kanuniyeden istifade edemeyerek meselâ müdabe 
kirasını hane kirasını ilk çıkacak nısf-ı maaştan vereceğimizi vaat edelim. Ya maazallah bir 
cinayete maruz kalırsak ve maznun Sosyalist Fırkasına mensup yakası rozetli bir avukat 
olursa ne yapacağız. O meselâ kokain tesiri altında bulunduğunu, küçükten beri mütereddi ve 
asabi veya sair fi-l-menam olduğunu, yaptığı fiilin bir cinayet olduğunu rüyasında müteveffa 
büyük pederinin kendisine söylemiş olduğunu ifade ve binaenaleyh kendisinin katil değil, 
carhdeh değil, teşhir-i silah etmiş de değil, hatta yevm-i cinayette dünyada bile mevcut 
olmadığını iddia ederse ne olacak? Bereket versin ki bir usul-ü mahkeme icat edilmiş. 
Yakında İstanbul’a da gelir. Ve hepimiz bu nutûk-ı avukat ordusundan müstağni kalırız: 
Berlin’de sinemada resimleri alınmak üzere çıplak dans ettiklerinden dolayı altı kadın ve iki 
erkek artist mahkemeye sevk edilmişler. Mahkeme, ne avukatları ve de ne maznunları 
istimâ’a lüzum görmeyerek çıplak dans sinemasını mahkemede göstermişler. Hatta sinema 
esnasında heyet-i hâkime pek hoşlanmış olacaklar ki şeridi birkaç defa tekrar ettirmişler ve 
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birçok yerinde durdurmuşlar. Ve bununla da iktifa etmeyerek çalgı ile huzur-u mahkemede 
dansın tekrarını talep etmişler. Ve bu lu’biyât üzerine karar-ı tefhimi derdest etmiş. İşte oh 
olsun avukatlara. Artık belâgat kapıları kapanmış demektir. İstedikleri kadar grev yapsınlar. 
Meselâ Meliha Hanım davası nakzedilecek olsa artık mahkeme-yi cinayet avukat nutukları 
dinlemeyecek. Farz-ı mevzu bahis Şişli eğlencelerinden birinin huzur-u mahkemede tekrarını 
talep edecek. Hamdi Bey orada kokaini istimal edecek ve mesele bitecek. Tevekkeli değil 
Şevket Bey şahide  ve avukata hacet kalmasın diye huzur-u mahkemede (katl-i kast ile teşhir-i 
silah) etti de dikiş kaldı bir ayet de ediyordu. 
 

Kıvılcım 
 

(Sene:1, Numara:16, 25 Cemâziye’l-ahir 1340 / 23 Şubat 1338 / [23 Şubat] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 
Manzum Hikâye 
 
Hırsız 
 
Öksürerek uyandı, şamdanı yaktı, 
Bir dakika tavana, eşyaya baktı, 
İçine bir gariplik çöktü sonunda. 
Gözlerine bir zindan göründü oda… 
Yirmi yıllık karısı öldükten beri, 
Yatağının içinde boş olan yeri 
Sıcak tuğlalar bile ısıtamıyor! 
Bazen kendi kendine: - “ Tutardım, diyor, 
Eğer şimdi bunlarda olmasa yok mu?..” 
 
Birdenbire “püf!” diye söndürüp mumu, 
Yatağından fırladı, kapıya gitti: 
Merdivende bir ayak sesi işitti, 
Sonra yavaş bir kapı gıcırdaması… 
Hırsız, hem de elinde keskin kaması, 
Evet, mutlaka girmişti salona hırsız!. 
Salondan çıkacak sessiz sedasız 
Odasına girerse Mahmut’un da!.. 
Hem girer kilitli değilse oda… 
“Korkma, oğlum, evladım, korkma, ben varım, 
“ Bir kurşunda herifi yere yıkarım! 
“ Geliyorum, imdada hiç gecikmeden, 
“ Geliyorum!...” diyerek hemen çekmeden 
Rovelveri kavrayıp sofaya çıktı; 
Mahmut’un kapısı baktı, açıktı: 
Hemen daldı içeri bizim ihtiyar… 
O ne?.. oda karanlık.. boğuşuyorlar… 
Sanki hırıltılarla ölüyor oğlu… 
“ Oğlum!” diye atılıp tuttu bir kolu: 
Hayret!.. Bu kol hem sıcak, hem yumuşaktı; 
Bu temasta o anda her şeyi çaktı: 
Mahmut artık çocuk mu, on yedisinde, 
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Tam erkek “ton”u var zaten sesinde! 
Meğer hizmetçi kızmış korktuğu hırsız… 
Küçük Beyin yanında ne işin var, kız, 
Böyle gece yarısı uyurken herkes;” 
Kız başını eğerek çıkarmadı ses, 
Yalnız Küçük Bey dedi: - Baba, demincek susadım da seslendim!” 
“Öyle mi?.. gerçek 
Demin ben de odam da su bulamadım!..” 
Deyince ihtiyar kapıya doğru bir adım 
Atmıştı ki yavaşça sesi titredi: 
“Kız, bana da bir bardak su getir!” dedi. 
 

Ferhat 
 

(Sene:1, Numara:16, 25 Cemâziye’l-ahir 1340 / 23 Şubat 1338 / [23 Şubat] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 

Dehâletnâme 
 
 Geçen sene Rıza Baba Efendi tarafından meçhul bir sebeple seyyah edilen Derviş 
Yahya el Üskûbî’nin bu defa ıslah-ı hal ederek şeyh müşarünileyhe yeniden dehalet ettiğini 
mübin yazdığı bir nefes elimize geçmiş olmakla aynen derc ediyoruz: 
 
Aman şeyhim, efendim! İnayet senden 
Ağlaya ağlaya meydana düştüm 
İstirham ederim, begayet senden 
Kurtar şu fukarayı, zindana düştüm 
 
Nasılsa aldandım, Derviş Yakup’a 
Gönlümü kaptırdım, meyle, mahbuba. 
Nihayet uğradım, çeşm-i gazuba 
Garik-i isyanım, imana düştüm. 
 
Delalet bağından içtiği şarap, 
Eyledi bak beni, harap ve türap. 
Geldim eşiğine reşadüt-meâb 
Yüzümü sürerek dâmâne düştüm 
 
Ben derviş-i Kemal’im, sen Rıza Şahsın 
Ben ateşböceği, sen ise mahsın 
Erenler! Bu sırra elbet agâhsın, 
Acaba ben neden nirâna düştüm. 
 
Bilirim, vakıa günahım çoktur 
Kastına özenmiş, silahım çoktur 
Senden başka yine pinahım yoktur 
Affını dilerim âmâna düştüm. 
 

El Fakîr 
Derviş Yahya 
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(Sene:1, Numara:16, 25 Cemâziye’l-ahir 1340 / 23 Şubat 1338 / [23 Şubat] 1922 Perşembe s. 3) 
 
 
Temaşa Âlemi 
 

Vecizeler 
Vantilatör el-hak güzel bir icattır. Lakin esen poyraz mı, lodos mu, karayel mi nasıl 

anlayacağız? 
*** 

Muhafazakârlar, bir metreye nısf-ün-nehar dairesinin kırk milyonda biri diyorlar, biz 
cezriler ise ba’d-ma seksen milyonda ikisi diyeceğiz. 
*** 

Lale Devri’nde, geceleri kaplumbağaların üstüne mum dikilip, çiçeklerin arasına 
salarlar, eğlenirlermiş… Ne iptidai zevk!.. Biz burada önümüzdeki bahara, göllerdeki 
kurbağaların sırtına direk dikip yelken açacağız! 
*** 

Kadın, erkeğin yarısıdır diyorlar. O halde erkek de kadının yarısı olmak lazım gerek ki 
bu hesapça nüfus-u umumiye bir buçuk milyardan yedi yüz elli milyona indi demektir. 
*** 

“ Davulun sesi uzaktan hoş gelir.”miş… Mademki öyledir de Ali Kemal İstanbul’da 
çaldığı davulun sesi, burada bize neden nâ-hoş gelir? 
*** 

Pancar turşusuna pekmez koyup da vişne şerbeti yapmak isteyen deliyi getir de 
alnından öpeyim. Şimdi içimizde öyle deliler var ki yeşil zeytini toz şekerine bastırıp unnâb 
yerine yiyorlar! 
*** 

“Bizde edebiyat, sade suya çorbaya döndü.” diye şikâyet edenler, bilakis buna 
sevinmelidirler. Çünkü onu bile bu sırada dimağlarımız güç hazmediyor. 
*** 
Hilal-i Ahzar’a mühim bir tavsiye: 

Sarhoşla esrarkeş: Deli ile abdal… Biri gölgesine çatar, diğeri gölgesinden kaçar. 
İstanbul’da sarhoşluğun önü kolay kolay alınacağını ummuyorum. Binaenaleyh rakıların içine 
bir miktar esrar karıştırılırsa, o zaman ne ileri, ne geri… Muvazene hâsıl olur. 
*** 

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!.. Fakat bir kaşık Özbek pilavı için de ta Buhara’ya 
gidilmez doğrusu… Ama diyorlar ki: Gidenler varmış… Onlara uğurlar olsun! Biz de elbet 
bir gün tekkeyi bekleye bekleye pilav olmasa da çorba içeriz! 
*** 
İşe en kestirmesi: 

Benim romancılığım, Numan ustanın mebusluğu, Şehbender Mersum’un diplomatlığı, 
Aka Gündüz’ün edipliği, Emîrî Efendi’nin allâmeliği, Yahya Kemal’in şeyhliği ve Yakup 
Kadri’nin dervişliği kadar Muallim Naci de şairdir!                 20 şubat 1922 Ankara: 
 

Celal Nuri 
 

(Sene:1, Numara:16, 25 Cemâziye’l-ahir 1340 / 23 Şubat 1338 / [23 Şubat] 1922 Perşembe s. 4) 
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Edebiyat 
 

Mecmualarda Ne Var, Ne Yok? 
 

 Bildiğiniz gibi, eski hamam, eski tas. Yalnız bu hafta Yahya Kemal, Dergâh’ta yenilik 
göstermiş.. Kendi imzasını taşıyan başmakalede hece ve aruz hakkında birtakım mütâlaât-ı 
fazılane serd edilirken aruzun ahenksizliklerine misal olmak üzere şunlar gösterilmiş: 
“ Nestle’nin sütlü unu”, “ Meşhur börekçi Ahmet Usta”, “ Bahriye Hastanesinin sertababeti”, 
“ Duyun-u Umumiye Memurluğu”, “ Enva-i nefis tatlılar var.” 
Bundan evvel diğer bir şairimiz de hecenin ahenksizliklerine misal olmak üzere şu ibareyi 
zikretmiş: 
“ İstihbarat kalemine müracaat edemedim.” Bunlar bâlâ-teram bulunmuş şeyler, halbuki aruza 
olsun, heceye olsun ne ahenkli cümleler, ibareler vardır? Bakın birkaç tanesini biz zikredelim, 
görün, aruza misal: 
“ Lakırdı kahtlığında asmalar buduyorum.” 
“ Bana bak, bana, bu da iş midir?” 
“ Cenap Bey’in şiirleri” 
Heceye misal: 
“ Söz anlayan biri gelmiş.” 
“ Aksaray’da yangın varmış.” 
Gelelim diğer haftalık mecmuaya: 
Orada da gözümüze çarpan ufak tefek bir noksanlık var: 
“ Parlarsa bir güzel su nasıl bir sürahide” 
“ Ruhumun sanki bir su, vücudunda parlıyor.” beytinin altına şöyle bir mısra lazımdı: 
“ Alıp onu elime biraz içesim gelir.” 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:16, 25 Cemâziye’l-ahir 1340 / 23 Şubat 1338 / [23 Şubat] 1922 Perşembe s. 4) 
 
 
Nakş-ı Ber-Âb 
 

Amerikalı Seyyahla Muhaverelerim 
 
 Geçen gün şehrimize gelen Amerikalı sekiz yüz seyyahtan bir tanesi – New York’taki 
dostumdan aldığım bir tavsiye ile – geldi, beni buldu. “ Vaktim dar, dedi, işim de acele, acaba 
bana çarçabuk İstanbul hakkında bir nebze fikir verebilir misiniz?” “ Hay hay, dedim, 
buyurunuz, şöyle yürüyelim, beş on muhavereyle arzunuzu tamamen hâsıl olur.” 
Matbuatın merdiveninden inerken sordu: 
-  Burada gazeteler azami ne kadar basılıyor? 
-  Sekiz, on bin… 
-  Dakikada mı? 
-  Hayır, yirmi dört saatte! 
Amerikalı yüzüme minnettarane baktı: “ Matbuatınız ne halde imiş, anladım.” dedi. Aşağıdaki 
berber dükkânının önünde üç günlük tıraşıma baktı: - Günde kaç kere tıraş olursunuz? dedi. 
-  Ekseriye haftada, bazen günaşırı, nadiren günde bir! 
Amerikalı: “ Nefsinize itinanız ne kadardır, öğrendim.” dedi. 
Fes kalıpçısının manzarası garibine gitti: 
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-  Aman, dedi, bana hemen bir fes fabrikasını ziyaret ettirebilir misiniz? 
-  Mümkün değil, dedim. Bize serpuş-u millîyemiz olan fes Avustralya’dan gelir! 
Amerikalı: “ Sanatınızın derecesi tahakkuk etti!” dedi. 
O esnada Rus dilberlerinin hizmet ettikleri bir çalgılı kahvenin önüne gelmiştik: 
-     Ne güzel kadınlar, dedi, hepsi ipekler içinde… Bunlar ne millettendir? 
-     Rus muhacirleri.. 
-    Ya şu pejmürde, perişan, hasta ve çocuklu kadınlar? 
-    Türk muhacirleri! 
Amerikalı: “ Yüreğinizi öğrendim!” dedi. Yan sokaklardan birine yakın geçiyorduk, 
Amerikalı seyyah eşek kafası resmi çizilmiş ve altına bazı acayip yazılar yazılmış olan bir 
duvar önünde irkildi: - Bunların manası nedir? dedi. 
-   Umumi tuvalet mahallerine bizde bu markayı koyarlar, hani elektrik tehlikesi olan yerlere 
ölü kafası konduğu gibi… Amerikalı: “ Nezafete riayetkârlığınızı da öğrendim.” dedi. 
Eminönü’ne gelmiştik, muhatabım: - Kaç köprü var, diye sordu. 
-    Birkaç… 
-    Bu köprüler ne ile açılıp kapanırlar? 
-   Bir tanesi elektrik kuvvetiyle, diğeri karayele tabidir! 
Amerikalı: “ Ümran derecesi tayin ettim!” dedi. 
Rıhtıma çıkan mülevves bir yola saptık, tenzilat amelesinden bir kadın süprüntüleri 
kaldırıyordu: 
-   Bu belde-yi memurenin niçin başı, yüzü örtülü? Mikroplardan tahaffuz için mi? 
-  Hayır, o bir kadındır da ondan… 
Amerikalı: “ Kadınları tarz-ı istihdamınız anlaşıldı!” dedi. 
Nihayet motorun önüne geldik, seyyah artık avdet ediyordu: 
-  Teşekkür ederim, dedi, işte beş on saatte İstanbul’u gördüm, gezdim, anladım, gidiyorum! 
Ben de: 
-  Şu kanaatinize nazaran sizin de dirayetiniz bizce anlaşıldı! dedim, el sıkıp ayrıldık. 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:17, 29 Cemâziye’l-ahir 1340 / 27 Şubat 1338 / [27 Şubat] 1922 Pazartesi s. 1) 
 
Temaşa Âlemi 
 
     Filozof Reis İken 
         - Zabıtnameden Aynen - 
Reis Rıza Tevfik Beyefendi – Bugünkü ruzname-i müzakeratımızda neler var?.. 
Zabıt kâtibi – aşar usulünün mazarratından dolayı lağvıyla araziden vergi alınması hakkında 
Maliye Nezareti’nin tezkiresiyle birlikte sadaret-i azimadan havale buyrulmuş bir kanun 
layihası 
Reis – Efendiler, malumdur ki devletler deruhte ettikleri vezaifi icra için… 
Azadan Osman Vehbi Efendi – Reis Beyefendi, o kanun layihasıyla maliye dairesinin esbab-ı 
mucibe mazbatası okunsun. 
Reis – Benim söyleyeceğim şeyler hem kıraati, hem tefhimi temsil eder. Adâdı malûmat 
olmadan bir mesel nasıl kavranabilir!.. Devletler deruhte ettikleri vezaifi icra için paraya 
muhtaçtırlar. Bu parayı iki surette alırlar. Ama nasıl!.. Ahalinin yakasına sarılarak 
koparabildikleri miktarı sopa ile tekmeyle çekmek değil. Vakıa Karun böyle yapardı, hâlâ 
yapanlar varsa da medeniyet bunu kabul etmez, barbarlık addeder. İki suretin birine tekâlif-i 
bilavasıta derler( contributions directes) diğerine tekâlif-i bilvasıta derler( contributions 
indirectes) 
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Osman Vehbi Bey – Reis Bey, bunlar hep bildiğimiz şeyler, layiha okunsun. 
Reis – Bilseydiniz burada ne işiniz vardı?.. Ben şura riyasetini bu daireye usul(methode) 
denilen şeyi sokmak kabul ettim. (Bildiğimiz şeyler) deyip geçmeyiniz. Bilirsiniz ki 
meçhuller malumdan çıkar. İlm-i hesabın elifbası olan bu prensip her ilmin lamelif veya 
ye’sidir. İşte bu aşar da bilavasıta tekâliftendir. Ağnam gibi, temettü ve emlak vergisi gibi. 
Fakat gümrük, zehebiye, tuz, tütün vesaire gibi istihlak edilen eşyada alınan resmler 
bilvasıtadır. Ben tütün içmem fakat canım çekerse içerim. Bir şeyi yapmamak da yapmak gibi 
âdettir. Âdetlere esir olanlar hürriyeti tam olmayanlar sırasında sayılır. Canım istese yaparım. 
Bu hakim olan iradem(volonte)dir. Fakat tuz öyle değil. Buna bizi âdet değil tabiat muhtaç 
etmiştir. Çok isterim ki bugün aşar meselesinden ol itiyat ve ihtiyaç( Les habitudes les 
besoins) meselesini halledelim. Benim Londra’da verdiğim konferansları pek ziyade 
beğendiler. Sekiz lisana tercümesiyle birlikte matbudur. Ben bu hususta esasen Herbert 
Spencer ile hemfikir isem de bazı cihetlerde ondan ayrılıyorum. Zeki bir filozofa tamamen 
bağlanmak enayilik, keşliktir. 
Osman Vehbi Bey( sabırsızlanarak) – Reis Bey, sadet haricine çıkan azayı reis ikaz eder. Ya 
reis sadet haricine çıkarsa idare vazifesini kim ifa etsin… 
Reis – İşte siz itiraf ediyorsunuz. Vazı’-ı kanun reislere çıkmak hakkını daima bahşetmiş, 
bunun için azaya hiçbir hak vermemiştir. Bir de azizim sadet dediğiniz şey bir pusu, bir 
tuzaktır. İnsan onun içine bir adım attı mı derhal yakalanır. Bunun içindir ki ben sadet 
haricinde dolaşırım. Emniyetle dolaşırım. Bunu prensip haine koydunuz mu hepiniz hem 
emniyetinizi hem istirahatınızı ikmal etmiş olursunuz. fakat bakınız ben yine sadetten 
ayrılmadım. Gözüm uzaktan daima ondadır. İşte yine aşara geliyorum. Dönüp dolaşıp yine 
ona geliyorum. Aşar bilavasıta alına vergilerdendir. Emlak vergisi de böyle. Eğer aşar ilga ile 
yerine araz vergisini koyarsa bilavasıta alına resm yerine bilavasıta alınan bir vergi ile 
mübadele etmiş oluruz. Buna mantıkta devir ve teselsil( cercle vicieux) derler ki pek ziyade 
merduttur. 
Osman Vehbi Bey – Reis Beyefendi, Allah aşkına sözümü bir an olsun dinleyiniz. Felsefe 
içinde hakikat kaybolur. Aşarın mazarratını hepimiz gördük, biliriz. Araz vergisine tahvil 
olunursa mültezimlerin zirae olan zulümleriyle emanet aşar memurlarının sû-i istimallerine 
bir nihayet verilmiş olur. Bu her yerde tecrübe edilmiş bir hakikattir. 
Reis Rıza Tevfik Bey – Hikmet-i tecrübîye( philosophie experimantele)nin ilk vazı’ı 
(Baykon)dur. Ben onun şakird-i marifetiyim. Eğer dediğiniz gibi aşarın araz vergisine kalbi 
hakkında faydalı bir tecrübe mevcut olsaydı (Baykon) mutlaka söylerdi. İşte âsârı meydanda. 
Kütüphanemde tekmil koleksiyonu var. Bir gün bize geliniz. Size göstereyim. 
Aranavutköyü’nde oturuyorum. Gerek tramvaylarda, gerek vapurlarda bu sırada pek çok 
izdiham var. Sizi otomobilimle götüreyim. Bana Baykon’un âsârında tek bir satır 
gösteremezsiniz ki aşarın yerine arazı tavsiye etsin. Sükût Mecelle’de ikrar ise de felsefede 
inkârdır. İkrarı biz kabul, sükûtu da ret ile tefsir ederiz. Şimdi biz aşar yerine arz vergisini 
ikame edersek bilvasıta alınan bir resmi ilga ederek yerine yine bilvasıta alınacak bir vergiyi 
vazı’ı etmiş oluruz. Buna bütün âlem güler. Derler ki bir şura-yı devlet aynı cins olan 
tekâliften ikisini birbirine halef selef etmiş. Bu bizim için pek ayıp(scandeleux) bir şey olur. 
Felsefenin mütearife (axiom) derecesine destur (prencipe)ları karşısında Maliye Nezareti’nin 
gelişi güzel tanzim etmiş olduğu kanun layihasını okumak bile zaiddir. Serd ettiğim esbab-ı 
mucibe ile birlikte layiha müsveddesinin iade edilmesini teklif ederim. 
Reis Beyefendi tekâliflerini reye vaz’ı etmeden cüzdan ve kitaplarını alarak meclisten 
çıkmışlardır. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:17, 29 Cemâziye’l-ahir 1340 / 27 Şubat 1338 / [27 Şubat] 1922 Pazartesi s. 3) 
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Ay Dede Sermuharrirliğine 

 Geçen nüshanızda ilan ettiğiniz asar-ı münteşire arasında benim de bir eserimden 
bahsediliyor. Lakin mezkûr eserin ismi yanlış yazılmış olduğundan böylece tashihini rica ve 
bilvesile arz-ı ihtiram ederim. 
Filin Hortumundan İçtiğim Hoş-âb 
Muhibbiniz 

Yahya Kemal 
 

(Sene:1, Numara:17, 29 Cemâziye’l-ahir 1340 / 27 Şubat 1338 / [27 Şubat] 1922 Pazartesi s. 4) 
 
Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bentten 
 
Gör (Tahri)yi kim ben de sühandan olayım der 
Bir katre iken koskoca umman olayım der 
Ferzane-i âlim geçinir (ebced)i bilmez 
Külhanda yatar âleme mihman olayım der 
Destimde iken mühr-ü mualla-yı belâgat 
Bak mühr-i Süleyman ile siyyan olayım der 
Biçare değilken edebin elifine vaki 
Serdar-ı ediban u kibaran olayım der 
İnsan bu âzizim edemez hırsını teskin 
İran’a kaçar, fatih-i Turan olayım der 
Gördük ne kadar böyle heyulayı-ı cehalet 
İmla yazamaz, (Nef’i’e) devran olayım der 
Gördük nice bin böyle tehi-dest ü se-be-keser 
Gömlek bulamaz sahib-i kaftan olayım der 
Rüyada görürken o (kapuska)yı tutar da 
Bir lahana bulup hacm-i (Mihran) olayım der 
Bir okka kemal almalı Karpuzcubaşı’ndan 
Her kim ki bu bostanlara der-bân olayım der 
Bizler ki hecâ erleriyiz uymaya gelmez 
Gafletle uyan mahv u perişan olayım der 
Hamamdan akar âb-ı  masfa-yı selaset 
Bir kere içen bir daha nûşan olayım der 
Mevc urmalı her dem leb-i şairde fesahat 
(Nargile) çekiştirmeye benzer mi bu sanat 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:17, 29 Cemâziye’l-ahir 1340 / 27 Şubat 1338 / [27 Şubat] 1922 Pazartesi s. 4) 
Nakş-ı Ber-Âb 
 

Kuş Beyni 
 Unvana bakıp da matbuat cemiyetinde Yusuf Kemal Bey’in şerefine verilen ziyafet 
listesindeki bir yemekten bahsedeceğim zannetmeyiniz,(kuş sütü), (kuş beyni), eski 
masalların taam listelerinde filvâki mevcuttur. Fakat ben akılsız bir adamın “ kuş beyinli” 
diye tavsif edilmesinin aleyhinde bulunmak niyetiyle bu unvanı kullandım. 
 Meğerse kuşlar çok akıllı, hesaplı mahlûklarmış!.. Hatta nice insanlardan pek fazla! 
Benim iki saka kuşum vardır; hem de rengini fazla çiy bulurdum; hâlbuki sakalar yerli, yani 
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bir derece millî kuşlardır, az ve iyi öterler, sevimli, aynı zamanda dayanıklı mahlûklardır… 
Geçenlerde bunlardan birisi balkonda asılı iken kafesin bir kırık parmaklığı arasından yol 
bulup kaçtı. 
Eyvah, dedim, gitti! 
 Fakat gitmemişti. Havada fırfır dönüyor, çırpınıyor, helezonlar çevire çevire boş boş 
kafesine yaklaşıyor, uzaklaşıyor, bir türlü hürriyetinden istifadeye yanaşamıyordu… Belli idi 
ki yerine, yurduna yani yemliğiyle suluğuna can atıyor, küçücük yüreği bunlardan artık 
ilelebet mahrum kalmak korkusuyla küt küt atıyordu. 
 Bîçareyi tutmak, tekrar kafesine sokmak lazımdı… Fakat nasıl? Derken akşam çöktü. 
Kuşcağız, karanlık büsbütün bastırıncaya kadar balkon pervazlarında haykırdı, çırpındı, 
nihayet, zulmette örtüldü, görünmez oldu. 
 Gece yatağımda yatarken hissedebiliyordum ki yavrucak şimdi bizim damın bir 
kovuğunda, yaslı ve korkak ne helecanlı bir leyl-i hevl-engiz geçiriyordu. 
 Ah, kafesim, diyordu, yarın yolunu bulup bir içine girebilsem ne saadet Allah’ım! 
Bacalar da ötüşen baykuşlar, tavanda koşuşan fareler, bekçinin sopası onu kim bilir ne kadar 
ürkütüyordu. Bütün bu korkulardan ılık odasında dün gece ne kadar uzak, ne kadar 
mahfuzdu… Acaba mini mini sakam damda ağlıyor muydu? 
 Ertesi sabah, güneşin ilk ışıklarıyla beraber küçük firarî kendisini odamın camına attı. 
Kafesi açık bıraktık… Döndü, döndü, öttü, çırpındı, yaklaştı. Tekrar uzaklaştı, tekrar 
yakınlaştı, nihayet “fırt…” girdi. 
 Gözlerinde nihayetsiz bir memnûniyet hissettim. Hemen koştum, kapağı itiverdim. 
Evvela suluğuna yanaştı, kana kana içti, helecanını bastırdı, sonra yemek başına geçti, çıtır 
çıtır karnını doyurdu. 
 Hürriyetini kaybetmekten o derece memnundu ki… Fakat önüne yemini, suyunu 
koyan, her tehlikeden, abcılardan ve atmacalardan onu koruyan bu hürriyetsizlik doğrusu pek 
de beğenilmez, sevilmez bir dert, bir felâket değildi! İşte bu küçük vaka bana, kuşların bazı 
defa insanlardan daha hesaplı düşündüklerini mükemmelen ispat etti. 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:18, 3 Recep 1340 / 2 Mart 1338 / [2 Mart] 1922 Perşembe s. 1) 
 
 
Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten 
 
Mey destisi bir elde diğer elde piyâle 
Gel başlayalım biz yine ay cama cidâle 
Tertip eyle bir sihr-i helâl evvel-i umurda 
Dünyayı haram eyleyelim ehl-i dalâle 
Bir (Fiske) urub enfine (Kirpi-yi zaman)ın 
Bir tane de (Çimdik) atalım rûy-u (Kemal)e 
Hıfz etmeye yıllarca emanet gibi fehmi 
İllet ne imiş bir soralım mir-i (Celâl)e 
Ger derse. “Emanet bu, hıyanet edemem ben” 
Teslim edelim reisini cellâd-ı vebâle 
Rüyama girip dün gece korkuttu (Emîrî) 
Artık ben o fertûte lisan etmem itâle 
Lakin şunu ondan dilerim sabah ve mesâ kim: 
Neşr eylemesin kendi aleyhinde makale 
(Divriğli)ye evvelki cevabım yeter, artık 
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Vermem metelik başlasa câmide suâle 
(Püskülsüz) işittim ki demiş Türk’e minare 
Hakka develer gülse revâdır bu makale 
Hicv etmiş iken (Gâve)yi ay (Ay Dede)söyle 
Attın neye (Rıfkı)yı geçen saff-ı niale 
Çıkmış yirmi bir (nâsir) divan ki bugünler 
Kâkülleri olmakta sebep kîl ü kale 
 
Evvel o (Beyaz Gölgeler) altında yatarmış 
Her gördüğü gül-çehreye bir mendil atarmış 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:18, 3 Recep 1340 / 2 Mart 1338 / [2 Mart] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 
Kadınlara Dair 
 
Halide Onbaşı’nın Destanı 
 
Ben bir onbaşıyım, ismim Halide, 
Vatana, millete oldum valide, 
Asl-ı mayesini benden almıştır 
Köpüren heyecan bu ahalide! 
* 
Bir yanardağım ki sönmez ateşim, 
Bu cihan içinde bulunmaz eşim, 
Tarihe aşinâ olanlar bilir: 
(Kara Fatma) ile (Jan Dark) kardeşim 
* 
Kalemi bırakıp aldım silahı, 
Çarşafı çıkarıp giydim külâhı, 
Süngümün ucundan doğacak benim 
Selâmet güneşi, zafer sabahı!.. 
* 
Ben öz evladıyım dağın, denizin, 
Gönlümde kaynayan her emel sizin, 
Haftada bir tatil istesem bile 
Tabur komutanı vermiyor izin!.. 
* 
Ömrümüz geçiyor yaz kış siperde, 
Sema üstünde bir kızıl perde, 
“Gaza”dan aldığım bu tatlı acı 
Ne şekerde var ne de biberde! 
* 
Önümde, ardımda bombalar patlar, 
Ağaçlar sarsılır, kayalar çatlar, 
Ateşten, ölümden yılmaz gözümüz 
Kısrağım siperden sipere atlar!.. 
* 
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Geçende bir mektup yazdım Adnan’a, 
Dedim ki: “Zahmetim var biraz sana, 
Yarım okka kadar tiftik büktürüp 
Kalınca bir çorap örüver bana!..” 
* 
Rahatım yerinde hâsıl-ı kelâm, 
Bizi soranların hepsine selâm, 
Söyleyin: Askerden kaçan olursa !.. 
Analık hakkımı ederim haram!... 
 

Onbaşı Edip Kızı Halide 
 

(Sene:1, Numara:18, 3 Recep 1340 / 2 Mart 1338 / [2 Mart] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 
Kısa Hikâye 

Gül 
 
 Bey, uyandı. Yan gözle, mahmur mahmur bakan karısını süzdü. Karısı da henüz 
gözlerini açmıştı; pembe yanaklarını gıcıklayan, kumral saçlarını kaldırarak sedef kolları ile 
gerindi… 
 Perdelerin aralığından, odaya ince, parlak, altunî bir ziyâ giriyor, havada uçan tozları 
yaldızlayarak keçelerin üzerine doğru kaydırıyor, karyolanın, beyaz keten çarşafını yalıyordu. 
Gül, şu perdeleri aç. 
Gül, gözlerini tekrar yarım açtı; tekrar sedef kolları ile gerinerek kıpışık bir nazarla kocasına 
baktı: 
-  Gül, perdeleri açmak için yaratılmıştır. 
 Bir müddet daha sessiz durdular. Ahmet Bey’in bu sabah canı kımıldamak 
istemiyordu. Dün geceden yorgun ve uykusuzdu. Güneşi görse belki kendini toplayabilecekti. 
Fakat doğrulup perdelere uzanmak bile güç geliyordu. 
Karısı, Gül, yanında tekrar gözlerini kapamış, başını kolları ile çerçeveleyerek yatıyordu. 
-  Gül, şu “robdöşambır”ı verir misin? 
Gül, bu sefer gözlerini bile açmadı, vaziyetini değiştirmedi: 
-  Gül, “robdöşambır”ı vermek için yaratılmıştır. 
 Ahmet Bey bu sefer gerindi, esnedi. Hani o da yataktan kalkmamaya bahane arıyordu. 
Fakat işine geç kalacaktı. 
-  Gül, bari şu saate bakar mısın? 
-  Gül, saate bakmak için yaratılmıştır. 
 Gül, galiba hâlâ uyuyor, halâ sayıklıyordu. Fakat Ahmet Bey’in sabrı tükenmeye 
başlamıştı. Eğer karısı bu tembellikte devam edecek olursa kendisi dünyada toplanamayacak, 
kalkamayacaktı… İyi ama işi vardı, işine gitmeli idi. Doğruldu: 
-  Gül, bak bakalım terliklerim orada mı? 
-  Gül, terliğe bakmak için yaratılmıştır. 
Bu artık çok olmuştu. Ahmet Bey, kızmaya başlamıştı, sahte bir hiddetle sordu: 
-  Peki, Gül ne için yaratılmıştır? 
Gül, kumral başını kocasına doğru çevirdi, mahmur, elâ gözlerini açtı, dudaklarının ucunda 
şeytan bir tebessümle: 
-  Koklanmak için. 
dedi. 
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Kumru 
 

(Sene:1, Numara:18, 3 Recep 1340 / 2 Mart 1338 / [2 Mart] 1922 Perşembe s. 2) 
 
 
 
Köpeklere Dair 
 
      Levha-i Mâzi  
 
 Mahalle aralarına puslu bir kış karanlığının yayılmaya başladığı hazin bir akşamüstü 
idi. Öyle bir akşam ki insanı soğuktan ve rutubetten mahfuz, ateşli, ışıklı ve kuytu bir odaya 
can attırıyordu. Sıcak bir oda, sıcak bir çorba ve sıcak bir yatak… Eve yorgun fakat bunların 
hasretiyle pür-telaş dönüyordum. İçimde açlara, çıplaklara ve barksızlara karşı derin bir sızı, 
tükenmez bir merhamet vardı. Tam kapının önüne gelmiştim, acayip bir gölge, yerden yapma 
bir cisim, miskin, zebun bir mahlûk koşarak geldi, ayaklarıma kapandı, fotinlerime yüzünü 
gözünü sürmeye başladı. Geri geri çekildim, eğildim, baktım. Bu bir mahalle köpeği idi, fakat 
zamane mahalle köpeği… Yani, o eski gürbüz, munkariz neslin mütereddi bir numunesi idi! 
Belli ki uzun bir mazâyıka, müthiş bir havf u hiras derdi geçirmiş olan felâket-dide bir neslin 
nasılsa bir köşede barınabilmiş kadîd bir bakiyesi idi. 
-  Vah, zavallı, vah! 
dedim, şefkatle, tahassüsle, merakla bir müddet baktım. Alâkadarlığımı derhal anladı, güdük 
kuyruğunu salladı, fersiz gözlerini gözlerime dikti, mürüvvet ve merhamet diledi. Tekrar: 
-  Vah, zavallı, vah! 
demeye mecbûr oldum. Mahalle köpekleri de nihayet bu hale, bu zaafa, bu bî-kesliğe, bu 
perişanlığa mı düşmüştü? Hani benim çocukluğumda, gençliğimde tanıdığım o muntazam 
teşkilâtlı, dinç unsurlu, velût, tok ve meşhur cihan mahlûkatından kala kala böyle kambur bir 
bel kemiğinden ibaret bir kadîd mi kalmıştı? 
 Şimdi bakarken görüyorum ki bîçare köpek koca şehrin içinde kendisini ne kadar 
kimsesiz ve bedbaht, ne kadar tehlikelerle muhat buluyordu. Hâlbuki vaktiyle evet vaktiyle, 
bütün bu sokaklarda onların borusu öterdi, onların avazesi taşardı. 
Gel, dedim, gel! 
 Evde ne buldumsa önüne koydum, o çıtırdata kıtırdata, acûl, pür-iştiha bunları kırıyor, 
çiğniyor, öğütüyordu. 
*** 
-    Hâlbuki a zavallı köpek, diye başladım, sen bilmezsin, biz gördük, siz bir zamanlar ne 
diniz, ne ehemmiyetli, ne zî-kudret idiniz… Mahalle mahalle teşkilâtınız, gözcüleriniz, 
bekçileriniz, muhacimleriniz, hülasa her türlü esbab-ı müdafaanız mevcuttu; halk sizi gözü 
gibi severdi, karnınızı doyurur, yavrularınıza mesken kurar, sakat ve alil kalanlarınızı tedavi 
ederdi. Yani her nevi esbab-ı refahınızı hazırlardı. Avaveniz dünyayı tutardı. Ah, içinizde öyle 
bahadırları, kıpkızıl tüylü, kalın yeleli, uzun kuyruklu, ateşîn gözlü ne dinç ve ne güzelleri 
vardı.. Mahallesinde gâh sessiz ve mut’i fakat pür-azimet, ıslah-ı hâl etmiş bir sabıkalı gibi 
dolaşırlar, uzaktan etrafı kollarlar yahut birden gayz ve tehevvüre gelerek nara atıp cidal 
meydanına birer kahraman gibi seğirtirlerdi. Onlar böyle sen gibi, ürkek değillerdi, kendilerini 
yalnız hissetmezlerdi, güvendikleri yerler, avenelere, peyrevlere maliktiler. Bizler onlardan 
hem çekinirdik, hem hoşlanırdık, hem malımızı, canımızı emniyet ederdik. Çocuklarımız, 
ekseriya mahalle aralarında onlarla alt alta, üst üste büyürler, hemen hemen bir kapta yerler, 
bir çeşmede içerlerdi. Bu mesut neslin bedbaht yavrusu, işitiyor musun, cinsin vaktiyle böyle 
nimetler görür, böyle mazhariyetlere nail olurdu! 
 Köpek, benim bu nutkuma mukabil bir aralık anlamış gibi, hayretle başını kaldırdı. 
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Evet, diye davam ettim. O zamanlar vükelâ, ricâl konakları vardı ki mutfaklarına günde birer 
koyun girer, süprüntü tenekelerine sabahları birer tabla yemek dökülürdü. Sizler yer, yer 
gürbüzleşir, yerine, sırasına göre maşukalarla, mülatıfelerle mücadelelerle vakit geçirir, gönül 
avutur, gamsız, gusasız, işsizlikten etrafı yavruya boğardınız. O zamanlar köpeklere ekmek 
adamak da adetti, günde bir fırın ekmek de böyle sarf olunurdu. 
Sıska yavru taaccüple gözlerini gözlerime dikti 
 Ya, ne zannettin dedim, sade o değil, size zulüm, eziyet etmek de memnu idi… 
İçinizden biri kazaen tekerleğin altında kalsa idi ahali arabacıyı dövmeye kadar varırdı. Hatta 
sizi bugün zehirli etlerle idama mahkûm eden Şehremaneti yok mu, bu mücrim arabacılardan 
her köpek çiğneyişinde yirmi altı on para ceza-yı nakdi bile alırdı! 
Köpek bunu işitince hayretten durakladı. Ben devam ettim: 
-  Bedbaht yavru, dedim, o köpeklik değildi, insanlığa yakın bir mazhariyetti, şimdi katır katır 
adam çiğneyenlere bile aldıran yok, hâl-i dünya ne imiş, ne oldu, var bu misâl ile sen kıyas et! 
Toraman toraman yavrularınız gözümün önüne geliyor, anneleri onlara neler bulup 
getirmezdi… Önlerinde bir kuş sütü eksikti. Herhalde zamane çocuklarından daha fazla, daha 
mütenevvi, daha mağdı yerlerdi! Köpek cinsine fart-ı muhabbetimizin derecesini anla ki 
kendimize çeşme yaparken sizler için de yalak yapmayı ihmal etmezdik, suyunuza kadar 
düşünürdük! Mamafih sizler de bizim her sevincimize veya her kederimize iştirakten geri 
kalmazdınız: Bayram olur, davulun arkasına katılır, neşeli neşeli havlardınız; yangın olur, 
mahalle mahalle uyanır, yaslı yaslı ulurdunuz! Ah, beraber ne iyi, ne dost yaşardık! Bize siz 
uğur, bereket verirdiniz! 
*** 
 Bu tatlı levha-yı mazîyi yâd ederken içime büsbütün hüzün çöktü; ille zavallı köpeği 
bu puslu gecenin yalnızlığı ve tehlikesi içine tekrar iâde ederken gözlerim dolu dolu olmuştu, 
arkasından: 
-  Git, bedbaht yavru, diyordum, on beş, yirmi sene evvel doğmadığından dolayı bir zamanlar 
cinsin için saadet taşan sokaklarımızdan şimdi hayatın zehrini tatmaya git! 
Bunları söylerken gözümün önüne onu ebedî rahata kavuşturacak olan zehirli et parçası 
geliyordu. 
 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara:18, 3 Recep 1340 / 2 Mart 1338 / [2 Mart] 1922 Perşembe s. 3) 
 
 
 Heyhat! 
 
“ Heyhat denilmesin demiş yâr” 
“ Hiç elde mi ihtiyar, heyhat !” 
Muallim Nâci 
Yeni Şark Tarafından - 
 
Alt üst oluyor bütün hesabım 
Günden güne bitkinim, harabım! 
“ Kârın ne?” desin şudur cevabım: 
“ Artık işimiz, siyâm heyhât!” 
 
Mahvoldu pazar, yıkıldı çarşı 
Çaldıksa da İttihatçı marşı! 
Yarab acaba şu hâle karşı 
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Beyhude midir kıyam, heyhat 
 
 
Bilmem ne bu ömrümün günahı 
Asla tutamam reh-i felâhı 
Her şeb okurdum ben Sabah’ı 
Bir gün bulamam Peyam, heyhat! 
 
Her şey sönüyor benim özümde 
Âtî yine pek siyah gözümde 
Temin ederim ki ben sözümde. 
Yok zerre kadar riyâm heyhat! 
 
Ağyarıma ilticam yoktur 
Yâranıma bir ricam yoktur 
Destimde inan ki câm yoktur 
Fikrimde de insicam, heyhat 
 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara:18, 3 Recep 1340 / 2 Mart 1338 / [2 Mart] 1922 Perşembe s. 3) 
 
 

 
 
 

Mülakatlarımız 
 
 Dün bir muharririmizi “ Göl Saatleri” şairi Ahmet Haşim Bey’le nezdine göndererek 
bazı mesâil-i edebiye hakkında fikirlerini sordurduk. Muharririmiz şâir-i mûmâileyhi yolda 
yakalamış ve koluna girerek aralarında şöylece bir muhavere cereyan etmiştir: 
-  Bugünlerde şiir yazıyor musunuz? 
-  Tek tük.. Fakat iki ay sonra çok yazacağım. 
- Sebebi efendim? 
-  Sebebi, havalar ısınacak ve bittabi göllere, su başlarına gidip ilham alacağım.. 
-  Hangi göllere, hangi subaşlarına gitmek niyetindesiniz? 
-  Henüz tamamıyla kestiremem.. Fakat bu sene niyetim, Terkos gölüne, bentlere doğru 
gitmek.. 
-  Uzak değil mi? 
-  Bir sanatkâr için uzak, yakın olur mu? 
-  Buralara yalnız mı teşrif olunacak? 
-  Hayır! Niyetim Yahya Kemal’i de beraber almak.. 
-  O halde hem ziyaret hem ticaret demek.. 
-  Ne gibi?.. 
-  Yolunuzun üstünde birçok köyler var ki zaman-ı seyahatiniz ramazana tesadüf ettiği için bu 
köylerde epeyce nüsha, kitap filan satmak, fal bakmak, hasta nefes etmek suretiyle hem lokma 
eder, hem mangır alırsınız? 
-  Ne münasebet? 
-  Canım, Yahya Kemal şeyh, siz zâkir değil misiniz? 
-  Ha, ha.. pardon!.. İyi aklıma getirdin.. Sahi, böyle yapsak, daha iyi değil mi? Ha, ne dersin? 
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-  Tabii mi efendim, daha iyi olur. 
-  Öyle ise ben meseleyi Yahya Kemal’e açayım.. 
-  Siz bilirsiniz.. Yahya Kemal Bey yeni bir şeyler yazıyor mu? 
-  Aman monşer, dün yeni bir şey yarattı, bayıldım.. İki mısra’ içinde koca bir 
şaheser..Başınızı ağrıtmazsam anlatayım.. 
-  Estağfurullah memnun olurum.. 
-  Malûm a.. Yahya Kemal günde üç paket Serkil Düryan içer. 
-  Dün ben deniz gördüm, on birlik alâ içiyordu. 
-  O başka.. Bazı da olur ki sekizlik tütün içer. Ne ise efendim, bu kadar çok sigara içtiği halde 
kesriya yanında kibrit bulunmaz. O zaman yanında kim olursa olsun, aruz vezninde bir 
mısraıyla dalgın dalgın sorar: 
-  Kibriiit var mı sende? 
-  Bu mefûlü fâilâtün vezninde bir mısraıdır ki benim pek hoşuma gider ve ekseriya ben de 
onu takliden lüzûmlu lüzûmsuz mezkûr mısraı terennüm ederim.. Dün yine onunla beraber 
köprüden geçerken cebimden bir sigara çıkardım ve Kemal dedim: 
“ -  Kibriiit var mı sende?” 
-  Ne cevap verse beğenirsiniz monşer? 
-  Kahvede mi unuttum, dedi? 
-  Hayır azizim, hayır.. İrticalen şu beyti söyledi: 
  Kibriiit olaydı bende 
  Dünyayı yakardım.. 
-  Nasıl, (şedde-vur) değil mi? İşte azizim şiir buna ve şair bunu söyleyene derler. 
-  Hakikaten enfes… Bari şunu tab ettiriniz! 
-  Biriksin de, hepsini birden.. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:18, 3 Recep 1340 / 2 Mart 1338 / [2 Mart] 1922 Perşembe s. 4) 
 
 
Temaşa Âlemi 
 
      Bir Hata 
 
 Cilt ve saç hekimi muayenehanesinde – yaşlıca bir müşteri odaya girer: 
Hekim – Buyurunuz, rahatsızlığınız nedir? Cilde müteallik, yoksa saça mı ait? 
Hasta – Her ikisi için de tedaviye muhtacım doktor… Evvela şu çıplak kafama biraz olsun saç 
verebilecek bir ilaç istiyorum. Yeni evlendim de… Refikam öyle arzu ediyor! 
Hekim – (ba’de-l-muayene) Vallahi efendim, taahhüt edemem, fakat size bir Pomada 
yazacağım, en müyesser saç ilacı odur; bazen harikulâde tesiri görülüyor, bir hafta içinde, 
belki de başınızı alabros taramanız bile mümkündür! 
Hasta – Teşekkürler ederim, büyük bir lütufta bulundunuz… Cilt meselesine gelince… 
Hekim – Ha, evet, bu husustaki şikâyetiniz? 
Hasta – Bir kaşıntı, bir kızarık… Akşamları yeni refikamın karşısında hart hart boyuna 
kaşınıyor hoş düşmüyordu… 
Hekim – (ba’de-l-muayene) Ehemmiyetli bir şey değil, kan harareti… Size bir Pomada 
vereceğim, az günde şifâ-yâb olursunuz. 
Hasta – Eksik olmayınız doktor, zaten hazakatiniz, maharetiniz müsellemdir. Size bu 
himmetinizden dolayı borçlu olduğum… 
Hekim – (sözünü keserek) Estağfurullah… muayene ücreti üç liradır. 
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( Hekim reçeteleri yazar, müşteri parayı verir, çıkar) 
 
on beş gün sonra – 
Aynı hasta içeri girer: 
Hasta – Ah, doktor, perişan bir haldeyim. 
Hekim – Ne var, ne oldunuz? 
Hasta -  O, başım verdiğiniz pomadanın hiçbir faydasını görmedim, sürdüm, sürdüm bir tel 
saç bile çıkarmadı… 
Hekim – Peki cildiniz nasıl oldu? 
Hasta – Nasıl mı oldu? Kaşınması kesilmediğinden başka pomadı sürdükçe her tarafımdan, 
sırtımdan, göğsümden bir kıldır üredi…Vücuduma bakınız, ayı yavrusuna döndüm; hatta 
yavrusu değil, ta kendisi, anacı! 
Hekim – (ba’de-l-muayene) Fakat, efendi, kabahat ben de değil, sende: Saç çıkarmak için 
verdiğim pomadı cildine sürmüşsün, cilt pomadını ise kafana!! 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:18, 3 Recep 1340 / 2 Mart 1338 / [2 Mart] 1922 Perşembe s. 4) 
 
 
 

Benim Harp Zenginliğim – 1 
 

 Geçen gün (Nakş-ı Ber-Âb)ta harp zenginlerine müteallik fıkrayı gözden geçirirken 
hatırıma benim harp zenginliğim de geldi. Evet, benim harp zenginliğim… Ben de bir gün, bir 
yerde, bir kısa müddet içim harp zengini oldum… Oldum değil, daha doğrusu zannedildim, o 
muameleyi gördüm, o zevki duydum, o hayatı yaşadım, hem de en sermayesiz, en bitkin, en 
perişan bir zamanda! Fakat ne ziyanı var, o gün, anladım ki parasızken paralı zannolunmak 
herhalde yoksulluğu göze batmaktan bin defa hayırlıdır. 
 Menfa dönüşü, harbin son senesinde ve nisan içinde idi, sıtma yakamı bırakmıyor, 
ateş, titreme, ter, zaten nâtuvan olan bedenimi büsbütün zebûn ediyordu. Beş senelik 
gurbetten ve bu zaaftan dolayı Ada’da birkaç ay oturmaya can atıyordum. Fakat bana 
arkadaşlar: “Senin dünyadan haberin yok, diyorlardı, Ada’da ancak harp zenginleri oturabilir, 
iki odalı ev aylık elli lira… nasıl, verebilir misin?” Heyhat! Ümidimi kesmek üzere idim, ben 
ki o zaman İstanbul’da nerden ne alarak nasıl yaşayabileceğimi henüz kestirememiş bir 
mevkide, yürekler acısı bir halde idim. Tam o esnada bir dost – sonradan düşman kesildi ya – 
Heybeli’de ucuz, pek ucuz bir ev tarif etti. 
-  Gidip bir bakalım! 
dedim. Sırtımda yepyeni Emperyal bir palto vardı, beş sene evvel yaptırmıştım ama sürgüne 
götürmediğim için taravetini muhafaza etmişti; kamış bastonumu kaybettiğim için elimde 
Nuh zamanından kalma altın kaplama bir şatafatlı baston almış, yine böyle, eskiden bakiye 
eldivenlerle bezenip bir günlük güneşlik öğle üzeri Heybeli iskelesine – Rezzakzade Narçin 
Bey’i andıran bir şık kıyafetle – fıstıkî makam düşmüştüm. Zahir yüzümün solgunluğu 
sıtmadan ziyade sefahate ve paltomun mükemmeliyetini sandıkta senelerce durmaktan ya da 
paramın bolluğunu atfeden Rum dulları birden etrafımı aldılar. O ne tekrîm, o ne tazîm, o ne 
tekâpû idi… On günden beri İstanbul’da gezip tozduğum halde hürmet nerde bir selâma bile 
nail olamadığımı düşünüyor, sonra şu mazhariyete bakıyor, şaşıyor, mamafih şaşkınlığımı 
belli etmeyerek vakar ile ağır ağır yola devam ediyordum. 
-  Ev mi arıyorsunuz, paşa efendimiz? 
Bulalım… 
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Nidalarıyla tellallar etrafımda, vapurlardaki mutfak deliği önünde haykırışarak o coşan 
açgözlü martılar gibi mütemadiyen dönüp dolaşıyorlardı. Fakat ben “ Evet, ev arıyorum!” 
demeye bir türlü cesaret edemiyordum; kim bilir beni ne kâşanelere, tavanları yaldızlı, 
parkeleri mücellâ, kapıları nakışlı ne giranbaha köşklere götüreceklerdi… Yazlığı bin liraya, 
diyeceklerdi, hiç de pahalı değil! Hâlbuki topu topu benim yanımda altmış lira vardı, yanımda 
dediğime bakıp da evde, bankada veya bedestende fazlası olduğu zannetmeyiniz. Bütün 
mevcudum, servetim ondan ibaretti, “ Ötesine Allah kerim!” diyerek ada iskelesine 
çıkmıştım. Şimdi bin pişmandım! Sıtma nöbet bugün, sıkıntı ile saatinden evvel geleceğe 
benziyordu. 
 Birden kararımı değiştirdim, peşimde en yakın giden tellala (kıranta bir Rum) hemen 
döndüm: “Evet, dedim; ev arıyorum, göster, gezdir bakalım!” 
*** 
 Geziyorduk… Her girdiğimiz köşkte sahipleri veya bekçileri pencerelere üşüşerek bu 
yeni harp zenginini, beni, merakla, hayretle hasetle seyrediyorlar, fotinlerimin ucundan 
fesimin cücüğüne kadar temaşa eyliyorlardı. İlle kadınlar, hele biraz güzelceleri olgun birer 
armut gibi, kendiliklerinden kendilerinden ağzıma düşecek gibi görünüyorlar, bana bakarak 
elmaslı, altınlı parlak hülyalara dalıyorlardı. Hissediyordum ki bunlar: - Niçin olmasın, gönül 
bu ya, diye düşünüyorlardı, şu şeker, bulgur veya bu cinsten bir başka zıkkım muhtekirinin 
hoşuna gidebilir miyim, ah ne saadet, dakikasında beni ipeğe, inciye, alâhusus yemeğe gark 
edebilir… Kürkler, otomobiller, mücevherler ve yatağıma serilen beş liralık banknottan 
örtüler.. Ne hayat, ne hayat! 
 Evet, fakir Rum kadınlarıyla kışın Ada’da kalan düşkün aile karılarını güzergâhımda 
aşağı yukarı hep bu kabil-i saadet tahayyüllere sevk ediyordum. Erkekler birbirlerine işaret 
ederek: “Bu yeni muhtekîr, şu sefih, şu züppe de kim? Nerden peyda oldu? İşte, belli, 
sefahatten yüzünde nur, pir kalmamış, kadidi çıkmış, gebersin melûn!” diyorlardı. 
 Ben ise, sahte harp zengini, bu takdirlerle telinler arsında önümde tellal, lakayt, hiçbir 
tarafı beğenmeyen bezgin bir işmi‘zâzla geçiyor, dama, bacaya, merdivene veya balkona 
itirazlar ederek bir köşkten öbürüne gidiyordum. Ev sahibesi yaşlı madamlar çetrefil 
Türkçeleriyle önümde ne diller döküyorlar, alelacele süslenip pazarlıkta hüsn-ü tesiri görülür 
ümidiyle yanıma sokulan akraba matmazeller gözleri gözlerimde ne manâlı ne açık 
tebessümler serpiyorlardı… 
 Vallahi, değil sahici harp zenginliği, taklidi bile hoş bir şeydi. Hem yavaş yavaş ben 
de kendimi, herkesin zannettiği gibi paralı kıyas etmeye, bu âriyet elbiseye alışmaya, bundan 
bî-gayet hoşlanmaya başlamıştım… Beşinci evde koltuğa oturuşum, etrafı süzüşüm, gülüşüm, 
yürüyüşüm büsbütün değişmiş kıvamını kesp etmişti. Bir aralık girdiğim evde, mutfaktan 
gelen bir kızgın zeytinyağı kokusuyla acıktığımı hatırladım. Tellal: 
Emir buyurunuz, dedi, otele haber gönderelim, hazırlasınlar! 
Ağzımdan gayet kibar bir: 
-  Hay hay… 
çıktı. Bu yemek bana kaça mal olacaktı? Şu sergüzeşt nasıl hitama erecekti? Artık bilmiyor, 
düşünmüyordum. Anasonları çıtır çıtır donmuş bir kadeh rakı ile bol salatalı sıcak barbunya 
tavası gözümde tütüyordu. Onu düşünerek ev sahibesinin siyah önlüklü kerimesine aç aç 
bakıyordum… Astarlık kumaştan sade, simsiyah bir önlükle yalnız bir kenarından içindeki 
geceliğin bembeyaz fistosu ara sıra görünerek bu güneşli Ada’da, öğle üzeri ne müthiş bir 
tesir yapıyordu… 
Adam sen de, diyordum, bütün servetim bugün feda olsun! 
 Yüreğimden geçen sözü muhataplarımdan bir işten olsa aklını oynatırdı: Bir harp 
zengininin bütün serveti ha?.. Evet, bütün serveti: Almış lira! 
 

Refik Halit 
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(Sene:1, Numara:19, 7 Recep 1340 / 6 Mart 1338 / [6 Mart] 1922 Pazartesi    s. 2) 

 
 

Feylesof Reisi İken 
      - 2 - 
         - Zabıtnameden Aynen- 
Reis Rıza Tevfik Bey Efendi – Bugünkü fihrist-i müzâkerâtta ne var?.. 
Zabıta Kâtibi Müşfik Efendi – Âsar-ı atika hafriyat ve tahriyatının temin-i intizamı için 
Maarif Nezaretinin sadâret-i azamadan  mahvel tezkiresiyle mülefûfî kanun layihası. 
Reis Bey – Efendiler Maarif nezaretinin… 
Azadan Ömer Hüsamettin Bey – Evvela layiha okunsun efendim. 
Reis Bey – Benim der-miyân edeceğim izâhat öyle layihanın anlaşılmasını eşkâl değil, teshil 
edecektir. Hangi esas ve düstûrlar dairesinde müzâkere edeceğimizi bilmezsek işin içinden 
nasıl çıkabiliriz?.. Zabıt kâtibi istediği kadar okusun, hepimize vız gelir. Dinleriz, fakat 
kulakları olan sağırlar gibi. 
Efendiler, Maarif nezaretinin gönderdiği layihada her şeyden evvel (âsâr-ı atîka) terkibine 
nazar-ı dikkatinizi celp edeceğim. Bu terkip vasfîdir. Fakat ne gibi şeylere (asâr-ı atîka)- les 
antiquitées- diyeceğiz?.. Bilirsiniz ki felsefe ıtlak ile tarifi kabul etmez. Her şey mukayyet ve 
nispi olmalıdır. İki bin sene evvelki bir eser bizim için atîk, üç bin sene evvelkine nispetle 
cediddir. (Kadim) ile atîka ve (cedid) ile hâdisi birbirine karıştıranlar dahi hataya düşerler. 
(Kadim) o şeye derler ki mebdei bilinmeye, (Hâdis) bunun mukabilidir. Fakat ale-l-ıtlâk 
(Kadim)i de felsefe kabûl etmez. Çünkü kadim sandığımız bir şeyin mebdeini bir bilen olur 
ve bildiğini ispat ederse o zaman değişir. (Hâdis) de böyledir. Kâdim olmadığını 
zannettiğimiz bir maddenin kıdemini aklen ve ilmen ve ispat etti mi hâdis olur. Âlemin hâdis 
olduğunu kudema iddia ediyor. Ve delili de âlemin mütegayyir olması idi. Tagayyür ise 
hakikatte eşkâl ve müzahirdedir. Yeniler eskilerin bu davasını kabul etmediler. Ve maddenin 
kıdemine kail oldular. 
 Maarif nezareti ne gibi şeylere(âsâr-ı atîka) namını veriyor?.. Bilirsiniz ki yalnız 
munkariz olan akvâmın elân yaşayan milletlerin de menkûl, gayri-menkûl eski eserleri var. 
Nezâret bunları tasnif etmiş mi?.. 
Azadan Ömer Hüsamettin Bey – Layiha okunursa anlarız. Evvela zabıt kâtibi bunu okusun. 
Reis Rıza Tevfik Bey Efendi – Ben eminim ki layihada bu cehti göremezsiniz. Çünkü halâ 
ilm-i âsâr-ı atîka uleması bile bu meseleyi halledememiş. Medeniyet nerede zuhur etti? Ve 
hangi ve hangi tariklerle hangi vakitlerde intişar etti? Bazıları Hint, basıları Mısır, bazıları 
Mezopotamya diyorlar. Başka yerler de zuhur ile oralardan buralara gelmiş olduğunu 
zannedenler de var. henüz ilmin ve felsefenin halletmediği bir meseleyi bir kanun şekline 
sokamayız. Ve müzâkere de edemeyiz. Böyle bir teşebbüs pek abes- absurde- olur. 
Azadan Ömer Hüsamettin Bey – Maarif nezaretinin maksadı âsar-ı atîkanın zayi ve sirkatten 
ve tahribattan vikâyesidir. 
Menşe-i tahriri değil, mevcudu muhafaza etmek istiyor. Bir kere layihayı okuyalım. 
Reis Rıza Tevfik Bey Efendi – (Atîk)in nesebi olduğunu bildikten sonra ale-l- ıtlak âsâr-ı 
atîkanın zikrine ve müzâkeresine nasıl imkân görülür?.. Galata’daki meşhur poğaçacı fırını 
karşısındaki (Faber) mağazasına nispetle atîkadır. Ben çocukken gelir bu fırının poğaçalarını 
sıcak sıcak yerdim. O vakit (Faber) mağazası yapılmamıştı. Yerinde enayi, sünepe birtakım 
dükkânlar vardı. Şimdi bazen sıkışırsam üst başımı bu mağazada düzer, canım isterse 
karşısında bir de poğaça yerim. Şimdi bu fırına bir kat ilave veya bir bodrum inşa edilince 
Maarif nezaretinin memurları müdahale edebilecek mi?.. Biz kanunu tasdik edersek o 
müdahale hakkını kendimiz vermiş oluruz. Çünkü o memurlar iddia eder ki bu fırın 
karşısındaki mağazadan daha eskidir. Ve binaenaleyh âsâr-ı atîkadandır. Bu ise hakk-ı 
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tasarrufu ihlal eder. Hükümetlerin en büyük vazifesi hukuk-u tasarrufiyeyi muhafazadır. Ben 
bu kanunun müzakere olunmasına taraftar değilim. 
(Bu sırada reis bey davet olunduğu için kanun layihasının müzakeratına gıyabında devam 
olunmuştur.) 

 (İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:19, 7 Recep 1340 / 6 Mart 1338 / [6 Mart] 1922 Pazartesi    s. 3) 
 

Ferhad’la Şirin 
 Hüseyin Rahmi’nin Sarman ismindeki kedisi evvelki gece sabaha karşı biri erkek, biri 
dişi olmak üzere gayet güzel iki mart yavrusu dünyaya getirmiştir. Nevzatlar ertesi gün 
boncuklar, kurdelelerle süslenerek zarif bir sepet derunûnda, Emîrî Efendi hazretlerinin dest-i 
şerifleri tekbil ettirilmek üzere Millet kütüphanesine götürülmüş, efendi hazretleri pek ziyade 
mahzuz olarak yavrucakların gözlerinden öptükten sonra tûl-i ömürle muammer olmalarına 
dua etmişler ve birinin adını Ferhad, diğerininkini Şirin tesmiye buyurmuşlardır. 

  
(İmzasız) 

 
(Sene:1, Numara:19, 7 Recep 1340 / 6 Mart 1338 / [6 Mart] 1922 Pazartesi    s. 3) 

 
Kadınlara Dair 
 

Şâdân Bey 
 
 Ali Şâdân Bey’i herkes tanır. Ahbapları arasında gayet temiz ve şık olarak kabûl 
edilmiştir. Kendisi meclis-âra ve hoşsohbet olduğu cihetle aile salonlarına kabûl edilir, 
kadınları güldürmek hususundaki maharetine evza’nın garâbeti de yardım eder. Heyet-i 
umûmiyesi itibariyle ince uzun bir sütuna benzeyen bu adamı devam ettiği salonların 
kadınları (boru) lakabıyla yâd ederler. 
 Şâdân Bey’in başlıca merakı, temiz ve muntazam yaşamaktı. Buna da vazife-şinas bir 
ev hanımının delâletiyle muvaffak olmuş müftehir bir zevç vaziyetini alır, yalnız tuvaletiyle 
meşgûl olan kadınları tezyif etmek suretiyle eğlenirdi. 
 Hâlbuki hakikat-i hâl külliyen bunu aksi idi; zavallı adam cidden bedbaht idi. 
Zevcesi Ferihe Hanım hemen hiç evde durmayan, bütün gün konu komşu gezen, evinin 
vezâifini unutmuş, çocuklarını ihmâl etmiş, validelik ve zevcelik meziyetlerinin ne demek 
olduğunu bir kere bile sorup öğrenmeye lüzûm görmemiş bir kadındı. 
 Akşamüzeri çocuklar mektepten çıkar, kapının önünde babalarını beklerdi. Çünkü 
anneleri mutlak evde yoktu. Şâdân Bey gelir, yorgun argın mutfağa girer, o gecelik bir şey 
tedârik etmek mecbûriyeti karşısında mangalı yakar… Evde müthiş bir taaffün hükm-
fermadır. Kapı açıldı mı harca bir sinek kovanınıdır hücûm eder… 
 Akşam yine Şâdân Bey gelmiş, elindeki anahtarlarıyla kapıyı açıp çocuklarıyla 
beraber içeri girmiş, doğru aşağıya, her akşamki vazifesi başına girmiş, kömürlük kapısı 
önünde mangala kömür koymaya başlarken bir aralık kapı çalınmış zavallı adam zevcesi geldi 
zannıyla hiç aldırmamış idi. Merdivenden inen ayak sesleri arasında bir kadın: 
-  Evvela mutfağı görelim ben biraz meraklıyım, Alevciğim evin ilk önce mutfakına bakarım, 
diyordu. Evin satılık olduğunu bilen Şâdân Bey bu vakit gelen müşteriye ve kapıyı açan 
oğluna fena halde kızmıştı. Aşağı inen kadınlardan birinin: 
-  Aman eteklerini sürme, yarabbim, bu ne pis ev! 
dediğini işitmiş, yüreği sızlamış, içinden karısına atıp tutmaya başlamıştı. Birdenbire birkaç 
ağızdan çıkan nidâ-yı hayretle beyni sarsıldı: 
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-  A.. A.. A.. Şâdân Bey’e bakınız, bu ne hâl?. Kömür koyuyor! 
Bunlar evvelki akşam kendi intizâm-furuşluğuna karşı sükût eden Salim Bey’in harîmiyle iki 
hemşiresi idi. Şâdân Bey bu tesadüf üzerine yıldırım ile vurulmuşa dönerek ortadan kayboldu. 
Orada duran Şâdân Bey’in küçük oğlu gülerek parmağını uzattı. 
Babam sizden korktu. Galiba işte oraya, kömürlüğe saklandı! dedi. 
 

Güzide Sabri 
 

(Sene:1, Numara:19, 7 Recep 1340 / 6 Mart 1338 / [6 Mart] 1922 Pazartesi    s. 4) 
 

Mülakatlarımız 
 
“ İctihâd” mecmuası sahibi ve sermuharriri hekim ve hakîm Abdullah Cevdet Bey’le bir 
muharririmizin mülâkâtı: 
Muharririmiz – Efendim, hekimliğe ait bir şey soracağım… Malûm-u âlileridir ki Anadolu, 
yeni bir kanunla izdivaçta tahdit-i sin meselesini ihdâs etti, bunun hakkında fikriniz nedir? 
Abdullah Cevdet Bey – Bu yanlış bir teşebbüs ve harekettir. Zevcin ihtiyâr ve zevcenin genç 
olmasından birtakım mahâzir tasavvur ve tevehhüm edenler, zannederim, doğacak çocukların 
gayri-tâm, hastalıklı, olmasından korkuyorlar. Hâlbuki  bu yanlış bir nazariyedir: Size şimdi 
hatırımda olan bir tek misâl irâe edeceğim ki bu nazariyenin batlânını ispat edecek.. “ Şarl 
Bodler” ki dünyanın en büyük deha-yi şiir ve edibindendir ve henüz hiçbirimiz onun pâyına 
erişemedik.. Ve erişemeyeceğiz de, dersem hata etmemiş olurum.. Bu zâtın bu pek büyük 
şâir-i dahinin babası altmış iki ve annesi yirmi yedi yaşında idi. 
Muharririmiz – Zât-ı âlileri “ Şarl Bodler”i tanır mısınız? 
Abdullah Cevdet Bey – Maşallah!. Bundan yirmi beş sene evvel Paris’te içtiğimiz su ayrı 
gitmezdi. 
Muharririmiz – Malûm a, laf lafı açar derler, bendeniz de mevzûun haricinde ama, 
müsâadenizle bir şey daha soracağım.. Bu zâtın şiirleri pek anlaşılmaz diyorlar, ne 
buyurursunuz? 
Abdullah Cevdet Bey – Evet, bazıları onları kolay kolay anlayamazlar. Fakat anlayan pek 
güzel anlar. Meselâ Bodler’inkiler gibi benim şiirlerimin içinde de bazı güç anlaşılanı var. 
ezcümle.. 
Muharririmiz – Evet, ezcümle son çıkan İctihad’daki Fransızca şiiriniz!.. 
Abdullah Cevdet Bey – Bilakis dostum, o şiirim, en kolay anlaşılanıdır. 
Muharririmiz – O halde en zor anlaşılanları sizden başka anlayan yok demek.. 
Abdullah Cevdet Bey – Maatteessüf bu memlekette öyle… 
Muharririmiz – Fransızcadan başka hangi lisanlarda şiir yazarsanız? 
Abdullah Cevdet Bey – Fransızcadan başka en çok şiir yazdığım lisan sıra ile Türkçe, 
Acemce, İngilizce, Arapça, Almancadır. 
Muharririmiz – Bu saydığınız lisanlarından en çok hangi şâirleri seversiniz? 
Abdullah Cevdet Bey – Türkçede bilâkayt ve şart Süleyman Nazif Bey’e bayılırım. 
Acemcede Hayyam’ı, İngilizcede Şekispir[Shakespeare]’i, Arapçada Mütenebbî’yi, 
Almancada Göte[Goethe]’yi çok severim.. 
Muharririmiz – Bu zevât içinde şahsen tanıdıklarınız var mıdır? 
Abdullah Cevdet Bey – Hayyam, bir kere, bundan otuz beş sene evvel Ma’mûret –ül- Aziz’e, 
benimle görüşmeye gelmişti. O vakit teşrif ettik ve altı ay kadar bendehanede misafir 
kalmıştı. Şekispir[Shakespeare]’i bir kere Paris’te Yahya Kemal ile satranç oynarken 
görmüştüm ve bir fırsat bulup konuşamamıştım… Mütenebbî ile Mekteb-i Tıbbiye’de sınıf 
arkadaşıydık.. Göte[Goethe]’yi ise harb-i umûmide bana yine büyük Alman şâirlerinden 
Şiller, burada Tokatlayan’da takdim etmiş ve mütarekeye kadar kendisiyle pek dostâne bir 
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hayat geçirmiştik.. Süleyman Nazif’e gelince; bu zât-ı muhterem, benim Çemişgezek’te 
doğduğum sene o, Diyarbakır’da rahmet-i Hakka kavuşmuş olduğu için maatteessüf şeref 
ülfet ve sohbetinden mahrum kaldım, kendisini yalnız eserlerinden tanır ve severim… 
Muharririmiz – İzâhâtınıza azîm-i teşekkürler efendim.. müsaadenizle! 
Abdullah Cevdet Bey – Selametle efendim.. Yine buyurun!... 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:19, 7 Recep 1340 / 6 Mart 1338 / [6 Mart] 1922 Pazartesi    s. 4) 
 
 
Nakş-ı Ber-Âb 

Dimağın Derdi 
 
 Muayyen bir günde muayyen bir yere yazı yazmak mecburiyetinde olan muharrirler 
dünyanın en şayan-ı merhamet adamlarıdır. Bunlar ekseriya, kendi kafalarıyla bir arada 
imtizaçsız karı kocalar gibi yaşarlar; dimağlarıyla araları sık sık açılır ve beyinlerinde yıldız 
barışıklığı bir türlü husul bulmaz. Karşılıklı şikâyetle, serzeniş, itâb ve nizâ ile ömürleri heder 
olur. Meselâ bugün, bir (Nakş- ı Ber-Âb) yazmak için kafamla benim aramda müthiş bir 
münakaşa ve bir mücadele vukû buldu: Öğle yemeğinden sonra idi, geceyi biraz uykusuz 
geçirmiş ve taâmı da fazlaca yemiştim, dışarıda güneş, içeride sıcaklık ve her tarafımda bir 
kesiklik, bir istirâhat ihtiyacı vardı. Buna rağmen – gazeteye yetişmesi için – yazıhanenin 
başına geçtim. Dimağım bana lisan-ı hâliyle: 
 Be insafsız, dedi, görmüyor musun ki bitkin bir haldeyim, dinlenmeye can atıyorum, 
şimdi benden nasıl fikir bekleyebilirsin, beni nasıl yazına zemin bulmaya cebredersin? 
Başım böyle söylerken aç ve mecâlsiz bir araba beygirine benziyordu, Zeyrek yokuşunun 
altında birden durarak sanki bana: “ Behey arabacı, şu sipsivri yerden bana bu koca arabayı 
saman kuvvetine nasıl aşırmayı teklif ediyorsun?” diyordu. 
Ben kaşlarımı çattım, tıpkı kadınlarla olduğu gibi, zaaf göstermeye gelmezdi: 
Tembelliği bırak, dedim, vakit yok, haydi, işle, çalış, şu sütunu doldurmak için lazım olan 
sermayeyi bana ver! 
 Ben böyle söylerken kendimi müflis bir kocanın müsrif karısına benzetiyordum, 
erkeğime “ Elbise isterim, haydi koş, para bul!” diyordum. Dimağım yalvarmaya başladı: 
Zâlim adam, dedi, hiç merhametin yok mu, bak, ne kadar mecâlsizim… Vallahi sana bir 
kelimelik muâvenette bulunmama imkân göremiyorum, on dört senedir, ne arzu ettinse 
yaptım, hikâye dedin verdim, lâtife dedin uydum, makale dedin çıkardım, siyaset dedin 
girdim, sana on ciltlik yazı mevzû’u hibe ve hediye ettim, artık yeter, artık merhamet… 
Kafam bu hâliyle, bu muhakkak şikâyeti ve acıklı hitabesiyle Türk köylüsüne benziyordu, 
sanki Meclis-i Millî önünde vekillerine hitâp ediyor: 
 “ – On dört yıldır ne emrettinizse yaptım, asker, vergi, zahîre, para, hülâsa mal ve cam 
ne buldumsa bezl ettim, artık biraz da dinlensem, biraz da sükûn!” diyordu. Fakat kabil mi, 
işte sermürettip önümde: “ Yazı, efendi!” diye sesleniyor, ben de dimağıma haykırıyorum: 
Ha gayret, ha gayret, şunu da çıkaralım, şunun da ardı alınsın, artık sana ruhsat, artık huzur, 
sükûn, istirahat, hepsi senin… 
 Fakat kafam millî muharrirlerin başmakalelerdeki ve Anadolulu ricâlin ziyafetlerdeki 
beyânâtına benzeyen bu muhayyel vaatlere bir türlü kanmıyor: 
Yalan, diyor, bunu bitireyim, bu makale de iyi kötü hitama ersin, yarın bana daha müziç ve 
daha uzununu yazdıracaksın, mademki kazancın o yüzden… Hiç beni dinlendirmek işine gelir 
mi? 
 Bu isyan üzerine hiddetleniyordum, işkenceci Sâlim’i çağırır ve falaka emreder gibi: 
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-   Gel, kahveci, diyorum, bana bir sade kahve, bir tutam da enfiye, bir de sigara! 
Bunlar dimağıma karşı sık sık istimâl ettiğim terbiye ve tenkîl vesaitindendir, kamçı, silah ve 
sopa nevinden … bir, bir daha, bir aksırık, bir puflayış, höpürtü… İşte enfiye, sigara ve kahve 
vazifesini ifa etti, dimağım emirlerime mutî bir hâle geliyor. 
-   Nasıl, yazacak mıyız? 
 Peki, diyor, bir tecrübe edelim, bir gayret daha gösterelim! 
 İşte zavallı dimağım, böyle, arzusu hilâfına, gâh tatlı sözlerime aldanmış görünerek, 
gâh kamçılarımın sert darbesinden ürkerek on dört senedir muharrirlik ediyor, bana makale, 
hikâye ve lâtife zemini bulmak için harâp ve perişan oluyor… Kafa mı ne hoyratça, ne 
insafsızca, manâsız işlerde, ne az kazanç için tüketip bitiriyordum… Bîçare beynimin kadrini 
hiç bilmiyor, onu huzur ve sükûndan bir gün nâsibedâr edemiyorum; her makale esnasında: 
Hele, dur bakalım, diyorum, şunu da hayırlısıyla bitirir, şunda da muzaffer ol, şöhretimi tezyît 
et, cebimde beş on lira görsün, ondan sonra şan ve şerefle dinlenecek, rahata kavuşacaksın? 
Fakat ikimiz de biliyoruz ki elimde bu kalem oldukça ne ona rahat, ne bana vaadi mi ifa bir 
türlü mümkün olamayacak… Ben ihtiyarlayıncaya kadar, o büsbütün tükeninceye kadar! 
Böyle gelmişiz, gideceğiz! 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:20, 10 Recep 1340 / 9 Mart 1338 / [9 Mart] 1922 Perşembe    s. 1) 
 

Benim Harp Zenginliğim – 2 
 Altmış lira, derecesine göre, o zaman bir harp zengini için ne idi? Şeker muhtekiri 
dakikada bir, zeytinyağı muhtekiri çeyrekte bir, bulgur muhtekiri yarım saatte bir, alelâde 
muhtekir ise saatte bir bu meblâğı sarf edebilirler ve yine fazla sarfiyatta bulunmuş 
addolunamazdı. Hâlbuki ben bu altmış lirayı altmış adet yirmi dört saatte taksim etmek 
mecburiyetinde idim. Bu benim altmış günlük nafakam idi. Fakat etrafımdakiler işin farkında 
değildi ki… Hoş ben bile artık bu elim cehti düşünmez olmuştum, eteğinin ucundan beyaz 
geceliğinin dantelâsı sarkan dolgun bacaklı kıza hoyratça, hatta terbiyesizce – yani tıpkı bir 
harp zengini usûlüyle – baka baka nazarlar fırlatarak: 
-  Maşallah madam, kerimeniz, pek dilber şey… 
diyordum. Ev sahibesi, köşkünü bin liraya sayıvererek derhal kiralayabilmem ümidiyle: 
-  Mersi beyefendi, diyordu, o sizin zatlığınız… 
 Sonra kızının gayet güzel piyano çaldığını ve kısmet olur da köşkü kiralarsam ara sıra 
buraya teşrif ederek hoşça vakit geçirebileceğimi söylüyordu. Neredesin bin liralık kâğıt? 
Bayramzadenin cebinden bir taneniz olsun fırlayıp güvercin gibi şimdi benim başa konmaz 
mısınız? Derken otelin garsonu geldi: Yemek hazırmış eyvah… Acaba nakd-i mevcudum bu 
harp zenginliğini tâam-ı tediyeye elverecek miydi? 
 Kerime matmazel benim baktığım cehti fark ederek bir maharet fevkalâdeliğiyle 
ellerini dokundurmadan, dantelâsını bir perde daha indirmişti. Ertesi günü bir defa da 
evdekilerin gelip kerimesi kararıyla dışarı çıktık. 
 Ada, bana durgun havası, şaşalı güneşi ve tenhalığı içinde dünyanın en mükemmel bir 
beldesi gibi göründü. Fakat almış liramın önüne en az üç sıfır ilave etmedikçe orada 
yerleşmeme imkân yoktu. Üç sıfır, hiçbir şey değil… Levazım reisinin bir sözü, bir kelimesi, 
bir imzası, hatta bir işareti bunu temin ediyordu!! 
*** 
 Otelci kapıdan karşıladı, garsonlar selama dizildi, soba şer-fema yanmış, şer-fema 
masamın üzerine mimoza dalları konmuş, çiçekler serpilmişti. Ben içimden: “ Ah, diyordum, 
ne halt ettim, demin önünden geçerken gördüğüm aşçı dükkânı benim neme yetmezdi? Herif 
tavasını kapıya koymuş, cızır cızır istavrit pişiriyordu!” 
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Bu teessüfüm masaya iri bir ıstakoz konunca katî bir nedamet ve müthiş bir fecâat hâlini aldı. 
Harb-i umûmiyede, Ada’da bir harp zengininden ıstakoz için on beş lira talep etmek işten bile 
değildi. 
Otel sahibi bizzât hitap ediyordu: 
-  Size, dedi, bir siyah Medok açayım, halis(dolaz) markası… 
Evet ama halis harp zengini markasına ben hâiz değildim ki… Şarap istediği kadar hâlis osun, 
ben bu harp zengini şişesi ve yaftası içinde sirke gibi mayhoş ve kıymetsiz idim; ancak bir 
taklitten hem de en kötüsünden ibarettim. 
 Sonra bir harp zengini ismini verdi, o adam bu şaraplardan bilmem kaç lira verdiği 
halde bulduramıyormuş…Unf ile reddettim: 
Şâhını ağzıma koymam, küçük şişe bir Ren şarabı varsa… Alman şarabı! 
Getirdi. Karşımdaki dümdüz, celâlli, gergin ve cansız deniz bana âdeta: 
Boğul bakam, diyordu, insanlar sade bende değil, bazen şişelerde de filvâki boğuluyordum, 
ama ne lezzetle… Tıpkı kömürle intihar eder gibi, hülyalar içinde! 
 Istakoz, mantarlı kuzu külbastısı, beyinli pilav ve meyveden mürekkep olan tâam 
bittiği zaman hesap geldi. A, hiçbir şey değil, ama cidden bir şey değil… Demek harp 
zenginleri paralarını yemeğe sarf etmiyorlarmış… Kumar ve kadın daha pahalıya mal 
oluyormuş: Bin yedi yüz kuruş… Üç lira da bahşiş bıraktım, yirmi lira ile kurtulmuş oldum. 
Şimdi sokakta daha hafiftim; bu hafiflik ve bu neşe altmış liramdan yirmi beşinin 
eksilmesinden ziyade kırkının henüz durmasından mütevellitti: 
Yol uzun paşam, dedi, evde bir kahvemizi içer misiniz? Bizim kız size bir keman çalsın; daha 
vapura vakit var! 
 Kahveden, kemandan ve nezaketten ziyade bu “ bizim kız” cümlesindeki cazibeye 
kapılarak dar bir yokuşa saptım, ( Harp zenginliği, zen-dostluk ve yılışkanlıkla tev‘em 
olacaktı ki bugün taşkın bir çapkınlık vardı ) sonunda köhne bir ev asılıydı, fakat balkonu 
denize bir hâkimdi ki… Biz görünür görünmez, zâhir evvelceden haberdâr idiler, kapı 
açıldı… Lakin aferin bizim kıranta tellala, şu ince fidanı o dikti, o yetiştirdi ise… Ben dolgun, 
biçimsiz bir ahlat beklerken karşıma solgun ve narin bir söğüt çıkmıştı. Elinde keman, gece, 
balkonda, denize karşı, yarı üryan ilh… Ne hoş olur, ne hoş olabilirdi!.. Evet, evvele bilirdi ki 
keman çalan, herhalde kemandan bin kat daha kolay çalınacağına emin olduğum gönlümü de 
çalıverirdi. O zaman hakiki harp zengini olsa idim, elimi cüzdanıma sokar, bir, iki belki de üç 
binlik kaime çıkarır, şöyle uçlarını, rakam yerlerini tellala, kızına veya karısına 
gösteriyordum, ondan sonrası kolaydı, al koluna yürüyüver! 
Birden içime bir hüzün yayılıverdi. 
 Sıtma nöbetini icraya başlamıştı… Bu fakir adam altında kemanından teselli alarak 
solan genç kıza, kendime, heba olan yirmi lirama, alelhusus buna, ne derinden, ne perişan bir 
hâlde acıyor, nasıl budaklı ve katmerli bir ezâ duyuyordum. Bir aralık: 
Be adam, ne kadın, ne genç kız, diye bağırmak istedim, ben sizden daha parasızım, daha 
harâp, daha perişan, düşmanlarla, ihtiyaçlarla daha muhâtım! 
 Birden vapurun düdüğü öttü. Kız kemanını kesti; ayağa kalktım, paltomu ilikledim ve 
tellalın eline bir beş liralık sıkıştırdıktan sonra bastığım yeri görmeyerek iskeleye koştum. 
Şimdi bu maceraya, benim harp zenginliğime gülüyordum… Fakat o gün galiba ağlamıştım! 
 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara:20, 10 Recep 1340 / 9 Mart 1338 / [9 Mart] 1922 Perşembe    s. 2) 
 
  İkrâr 
 
Açıkken yol bugün yerden, havadan 
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Niçin bol bol şeker gelmez (Cava) dan 
Neden düştüm cüdâ her bir nevadan 
Kadayıftan, reçelden, baklavadan 
*** 
Bu söz ağzımda, keşkülümle her gâh 
“Dolaştım (Hu!) deyip Dergâh Dergâh” 
Sıcak bir çorba nûş etmeksizin ah 
Kovuldum muttasıl her mültecâdan 
*** 
Aba yok, post yok, mum yok, fener yok 
Nacak yok, tig yok, şiş yok, teber yok 
Pâbuç yok, sikke yok, ney yok, kemer yok 
Felek dûr etti, hatta bir âsâdan 
*** 
O yerler, işte Berlin, Sofya, Peşte 
Bugün ser-tâ-be-ser hep keşmekeşte 
O yerlerden gelen bir yolcu işte 
Bana pek benzemiş noksan gıdadan 
*** 
Olaydım şimdi ben bir parça zinde 
Giderdim mutlaka iklim-i Hinde 
İmâret çok diyorlar orada zinde 
Ne hoş şeydir yemek bedavadan 
*** 
O yerler ah o yerlerdeymiş enâm 
Sunarlarmış dem-â-dem câm-ı gül-fâm 
Gideydim bir, çakıp bir okka her şâm 
Açardım şubeler darüşşifadan 
Yahya Kemal 
Aslına mutabıktır:                                                        

     Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:20, 10 Recep 1340 / 9 Mart 1338 / [9 Mart] 1922 Perşembe    s. 3) 
 
 
 
 
Kadınlara Dair 

İlk Çarşaf 
 

[ Şairin, “Gönülden Sesler” unvanıyla bu hafta intişâr eden nefis mecmûa‘-yı eşârından 
iktibâs] 
Dün kayıtsız bir kız deniz açık, saf… 
Bugün artık arkanızda bir çarşaf. 
Ah, bilseniz, ne sevimli, ne tuhaf 
Bu hâl ile duruşunuz ayakta 
*** 
Ne oluyor hiç sebepsiz bu gülüş? 
Belinizde bu asba bu gülüş? 
Her adımda bu kırılıp dökülüş? 
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Başkalaşmış yürümeniz sokakta! 
*** 
Kalbinizde helecanlar, korkular… 
Bu genç neden sokuluyor o kadar?... 
Henüz size açılmayan bir sır var 
İsminizi fısıldayan dudakta! 
*** 
Erkeklerden belli yeni kaçılmış; 
Saçınızın kıvrımları saçılmış? 
Zannederim, hava biraz sıcak ta!... 
*** 
Bütün gözler karşınızda bir diken, 
Sanki batıp gıdıklıyor bakarken. 
Hissediyor gibisiniz şimdiden 
Kendinize bir yabancı kucakta! 
  

Orhan Seyfi 
 

(Sene:1, Numara:20, 10 Recep 1340 / 9 Mart 1338 / [9 Mart] 1922 Perşembe    s. 3) 
 

Çiçeklerin Dili 
 
 Artık kabak tadı verdi, dinleye dinleye bıktık. Sözde çiçeklerinin her birinin bir dili 
varmış.. Böyle çocukça masallar heveskâr çocukların çıkardığı edebî mecmûalarda hoş 
görülür ama İkdam gibi ciddi bir gazetede biraz nâhoş oluyor. Bahusus bunu yazan kalem, 
edebiyât-ı zirâiye mütehassısının kalemi olursa.. Biz Cevat Rüştü Bey’in bu makalesini okur 
okumaz hemen şehrimizin nâm-dar bahçıvanlarından Ali Kemal Bey’e koştuk, bu bâptaki 
fikirlerini  sorduk. Mumaileyh yüzünü buruşturarak izahat verdi: 
- Vâkıa çiçeklerin bazıları birtakım manâlara delâlet ederler. Lakin öyle dedikleri gibi 
değil..Benim bildiğim çiçeklerin manâları şunlardır: 
Kabak çiçeği     Celal Nuri Bey 
Anasına babasına pay veren   İsmâîl Müştak Bey 
Gece sefası     Ahmet Rasim  Bey 
Kahkaha çiçeği    Fazıl Ahmet Bey 
Haşhaş      Yakup Kadri Bey 
Boru çiçeği     Süleyman Nazif Bey 
Papatya     Falih Rıfkı Bey 
Hatmi      Ali Emîrî Efendi 
Katırtırnağı     Aka Gündüz 
Hercaî menekşe    Şahabettin Mersum 
Yaban gülü     Halil Nihat Bey 
Gelincik     Celal Sahir Bey 
Fesleğen     Velit Bey 
Lâvantin     İzzet Melih Bey 
Ihlamur     Rauf Yekta Bey 
Atkestanesi     Yunus Nadi Bey 
Erguvan     Rıza Tevfik Bey 
 

(İmzasız) 
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(Sene:1, Numara:20, 10 Recep 1340 / 9 Mart 1338 / [9 Mart] 1922 Perşembe    s. 4) 
 
 
Nakş-ı Ber-Âb 
 

Öğle Vapuru 
 Açık havalarda öğleden sonraki ilk vapurla İstanbul’a inmek ne kadar eğlencelidir… 
Süslü hanımlara, süslü beyleri kana kana seyretmek fırsatını insan ancak bu vapurda ve bu 
saatte temin edebilir. 
 Öğle yemeğini İstanbul’da yemeye hâl ü vakti müsâit olmayan işsiz güçsüz küçük 
beyler evde alelacele biraz şey atıştırdıktan sonra, yarı aç fakat zahiren tok ve zinde iskeleye 
can atarlar. Hanımefendiler de taâm masasında vakit geçirmeye tuvalet masasından vakit 
bulamadıkları cihetle, aynı hâlde için için bir telâş, fakat görünüşte vakûr vapura koşarlar. 
Biraz dokununca iki büklüm olup ihtiyatsız basınca da insanın suratına sıçrayan ince kamış 
bastonları ellerinde, kırmızı iskarpinli, çekik pantolonlu, bej pardösülü asrî gençler sıra sıra 
veya üçer ikişer bilet gişesinin karşısında ahz-i mevki ederler. O yarı boş dimağlar ve yarı tok 
mideler önünde kadın grupları fevc fevc resm-i geçit yapar. Çehrelerde mütekâbil bir lâkaydi 
vardır, nadiren baş selamları yapılır ve tebessümler gösterilir. Onun haricinde sanki iki taraf 
da birbirinden tamamen müstağnidir. Erkekler spordan bahsederler. Hanımlar terziyi 
konuşurlar, dikkat etmeyenler için zahirde hiçbir alâka alâmeti yoktur. 
 Sonra kapılar açıldı mı bu beyler en önde koşup geçide nâzır pencere kenarlarındaki 
yerlere geçerler, feslerini atıp ikinci bir temâşa nimetine fâil olurlar. Filvaki bu ikinci fasılda 
sâha-yı rüyet yalnız yukarı kısma münhasırdır. Onun için akılları belki de bakmak 
ameliyesinde bir taksim yaparlar; iskelede yalnız ayaktan bele kadar olan mesafeye nasip-i 
nazar edip mütebakisini vapur penceresinden seyrederler. 
Köprüye kadar uzun bir perde arası vardır; vapur yolunu kesti mi beylerin bir kısmı güverteye 
fırlarlar, yanaşan cihete dizilirler… 
 Bu sefer temâşa baştan başa aşağıya muvâzidir, kuş bakışıdır. Bu üç fasılda ,yani 
iskelede, kamarada ve güvertede rüyet tam olur. Banu müteakip herkes birer tarafa dağılır, 
beyler kös kös İstanbul’un yolunu tutarlar, hanımlar tın tın tünele doğru giderler. 
Bana öyle geliyor ki hepsi de içlerinden şöyle derler: 
-   Bugünkü zevk bitti, fakat yarın yine buluşuruz… Yaşasın öğle vapuru! 
*** 
Haşiyeler 
 
Bir zevç geçen gün dedi ki: 
-   Ben sabah vapurlarıyla inerim. Bakarım etrafımda yaşlı yaşlı, düşünceli, ciddi adamlar… 
Zannederim ki vapur müşterileri bunlardan ibârettir. Fakat dün nasılsa öğle üzeri indim, iskele 
gençlerle dolu idi… Hem ne gençler… O zaman işin hikmetini anladım. 
-   Anladın da ne yaptın? 
-   Ne yapacağım, öğle vapuruyla inmeyi evdekilere men’ ettim. 
* Bir genç öğle vapurunda yanındakilere söylüyordu: 
-    Düşün monşer, on kuruşa… Bütün bu seyir on kuruşluk bir bilete! Bundan daha ucuz ne 
olur? 
* Her meseleden bir kâr ve teneffu’ cehti düşünen işgüzâr birisi bir öğle vapurunda kulağıma 
eğildi: 
-    Beyefendi biraderimiz, dedi, ne buyurursunuz, on iki, bir ve iki vapurlarının birinci mevki’ 
biletleri bir misline çıkarılamaz mı? 
* Bir hanıma sormuşlar: 
-     Bu kadar mükellef elbiseleri nerde giyeceksiniz, neresi için yaptırıyorsunuz? 
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-     Bir vapuru için!. 
* Bir zevç zevcesine sormuş: 
-      Kaç vapuruyla ineceksin? 
-      On… 
-      Canım yemeği yiyip de bir vapuruyla insene.. 
-      Yeni mantom bitmedikçe kâbil değil! 
* Bir estetik meraklısı dedi ki: 
-       Ah bu halk ne kadar tabiatsız… En güzel şeylerin zevkini bozuyor! 
-       Ne gibi? 
-       Ne gibi olacak, eski püskü kıyafetle bir vapuruna binmek suretiyle? Böyle kılıksızları iki 
vapur evvel gitseler ne olur? 
* Bir genç iş bulmak için bana mürâcaat etti: 
-   Yalnız bir mazeretim var, sabahları bulunmam, ikiden sonra çalışabilirim… 
-   Niçin? 
-   Şey.. Zirâ bir vapuruyla inerim de.. 
* Ahlâk-perest bir zât diyor ki: 
-   Bu kadar zararı görüldüğü hâlde hâlâ bilmem neden ( bir vapuruyla mücadele) cemiyeti 
yapılamadı… 
* İki genç arasında: 
-   Mart on beşte saatler bir saat geri alınacak… 
-   Bir vapuruna ilişmesinler de… 
* İki yaşlı hanım konuşurlar: 
-   Sizin köyden İstanbul’a kaç vapur var? 
-  Çok imiş ama galiba birdekinden başkasına kadınları almıyorlar… Bildim bileli bizim 
kızlar hep onunla gider! 
* İki peder görüşürken: 
-   Sizin mahdûm nereye devam ediyor? 
-   Bir vapuruna! 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:21, 14 Recep 1340 / 13 Mart 1338 / [ 13 Mart] 1922 Pazartesi  s. 1) 
 
 
 
 
Fantezi Hikâye 
 

Firavun’un Terbiyesi 
 Hoca Musa Efendi üçüncü oğlunun adını “ Yunus” koymuştu. Fakat sonradan bunu “ 
Firavun”a tahvîl etti. Sebebini soranlara yana yakıla şunları söylüyordu: 
Cenâb-ı Hakk her Musa’ya bir Firavun taslît eylemiştir… Bu da kâ‘in benim Firavun’um… 
Öteki oğullarım melek-haslet çocuklar… Bu kime çekti bilmem ki?.. Her üçünü de aynı 
kızılcık ağacından kestiğim değneklerle eğittim ve lakin bunun sırtında kızılcık sopası değil 
ya ormanları paralasam adam olacağı yok… Bir gün tavuk hırsızlığına gider, ertesi günü 
benim kürkümü satar, daha öbür gün anasının yaşmak ferâcesiyle kadınlar hamamına girer… 
Cenâb-ı Kahhâr ben kulunu da, dünyayı da tez bu Firavun’un şerrinden kurtarsın… 
Bir gün mahalle kahvesinde bu şikâyeti dinleyen yabancı bir ihtiyar dedi ki: 
-  Kıtırlı köyünde Kıtmir Hoca isminde bir mübarek zat vardır… Öyle bir üstattır ki değil 
insanları, dil bilmez hayvanları bile evvel Allah yola getirir… Nazarında öyle bir füsun var ki 



 

 

175 

insan onunla göz göze geldiği zaman yıldırımla vurulmuşa döner… Oğlunu bu mübarek zata 
teslim et… Ya adam eder yahut da öldürür… Meşhur bir müderrisin beş senede bir cüz‘ü 
ezberletemediği bir haylazı üç ayda hâfız etti... Talebesini elinde kerpetenle dinler her yanlış 
için bir dişini veya bir tırnağını sökermiş. Sen ol da adam olma… 
 Musa Efendi’nin tüyleri ürperdi. Bu keskin hoca mutlaka “ Firavun” ı adam 
edebilecekti. Ertesi sabah erkenden merkebine bindi ve “Firavun” ı önüne katarak “Kıtırlı” 
köyünün yolunu tuttu. 
*** 
 Musa Efendi Kıtmir Hoca’nın huzuruna girince dehşetinden yaprak gibi titremeye 
başladı. Hocanın iri korkunç gözlerinin üstünde öyle heybetli kaşları vardı ki bükülmüş 
palabıyıklara benziyordu. Kaşlar böyle olunca sâir azasının ne olacağını tarife hacet kalmaz. 
 Musa Efendi’nin titreyerek, kekeleyerek, boğazı tıkanarak anlattığı “Firavun” 
hikâyesini ehemmiyet vermeden dinliyor: Ara sıra muhteşem bir istihfaf ile Yunus’a 
bakıyordu. Nihayet cevap verdi: 
-   Bunu adam etmek çocuk oyuncağı… Bir hafta gel sana mum gibi teslim edeyim… Elverir 
ki o güne kadar ömrü vefa etsin… 
-   Allah senden razı olsun… İster dövün, ister öldür, evlât senin… 
Kıtmir Hoca istihfaf ile gözlerini süzdü: 
-    Şiddet usulünü tatbike hacet yok… Ben ona ef’âl-i haseneyi taklit ve itiyât ettirme usûlünü 
tatbik edeceğim… Bu hafta zarfında ben ne yaparsam o da onu yapacak… Benden ef’âl-i 
seyyi’e sâdır olamayacağı için o da itiyâdât-ı hasene ile melûf olacak. 
-     Lakin Firavun anûddur, âsîdir… 
Kıtmir Hoca mağrurane: 
-   Gözlerimdeki kuvve-yi mıknatısiyeye mağlup olmamak onun haddine mi düşmüş… Sen 
şimdi seyret…Gel buraya Yunus… Şu gözlerime bak… Dikkatli bak… Bir hafta ben ne 
yaparsam sen de onu yapacaksın… Haydi şimdi kapının yanına gir dur… 
Musa Hoca tereddüt ediyordu: 
-   Şimdi artık sen ne yaparsan o da onu mu yapacak? 
Kıtmir Hoca ayağa kalktı: 
Zâhir onu yapacak, dedi, misâl ister misin.. Seyreyle.. 
Hoca kendi mihveri etrafında bir kere döndü. Yunus birdenbire kamçılanmış bir topaç gibi 
dönmeye başladı. Hoca süpürgeyi alarak bir kere yere sürdü, Yunus derhal süpürgeyi 
yakaladı, kırk yıllık bir ev kadını gibi odayı süpürmeye başladı. 
Musa Efendi oğlunun adam olacağına inanmıştı. Gözlerinde yaşlarla Kıtmir Hoca’nın elini 
ellerini öptü, bir hafta sonra oğlunu gelip almak üzere köyden ayrıldı. 
*** 
 Kıtmir Hoca’nın tarlası, bahçesi ve epeyce hayvanları vardı. Fakat adam kullanmazdı. 
Bütün işleri bu usul mıknatısı vasıtasıyla terbiye ettiği talebelerine gördürürdü. Yunus’u 
hemen çalıştırmaya başladı. Kendisi bir kova su çekerse Yunus elli kova su çekip bahçeyi 
suluyor, kendisi bir ağaçtan bir dal keserse Yunus bütün ağacı parçalayıp hocanın odunluğuna 
taşıyordu. Kıtmir Hoca yalnız bahçe, tarla işlerini değil yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, 
tahta silmek gibi karısına ait olan işleri bile çömezine yüklüyordu. 
*** 
 Altıncı geceydi. Kıtmir Hoca o gece civar köylerden birinde düğüne davetliydi. 
Hocanın genç zevcesi bir yandan bir yana dönerek düşünüyordu: 
 Yunus mum gibi adam oldu… Yarın babası gelip alacak… Uğurlar olsun ama evin 
işlerine kim bakacak… Yemeği kim pişirecek bulaşığı kim yıkayacak! 
Genç kadın bunları düşünerek uykuya dalarken bir kapı gıcırtısı işitti. Gözlerini açınca 
odasında Yunus’u gördü: 
Aman Yunus, dedi, senin burada ne işin var?.. 
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 Yunus “ Ne yapayım, dedi, hocam ben, her ne yaparsam yapacaksın dedi… Vazifemi 
eksik bırakırsam hem vicdânım rahat etmeyecek hem de terbiyem eksik kalacak!..” 
 

Reşat Nuri 
 

(Sene:1, Numara:21, 14 Recep 1340 / 13 Mart 1338 / [ 13 Mart] 1922 Pazartesi  s. 2) 
 
 
Mülakatlarımız 
 

Musiki Meselesi - Alaturka mı Alafranga mı? 
 

 Bizdeki İttihatçılık, İtilâfçılık; hececilik, aruzculuk; Naci taraftarlığı ve aleyhtarlığı 
gibi mazmunlaşmış meseleden biri de musiki meselesidir. Onlar da alaturkacılar, 
alafrangacılar olmak üzere ikiye ayrılmışlar, birbirlerine karşı öyle yan bakışıyorlar, öyle 
aykırı vaziyetler alıyorlar ki, revş-i hâl onların da kıyamete kadar barışamayacaklarını, nasıl 
bir İttihatçı ile İtilâfçı, bir hececi ile aruzcu, bir Naci taraftarı ile aleyhtarı birleşemezse 
onların da bir türlü birleşemeyeceklerini gösteriyor. Edebiyatta olduğu gibi onların da 
Muallim Nacileri, Şeyh Vasfileri, İbn-ül-Nettarları, Ali Kemalleri, Cenapları, Nazifleri, Ziya 
Gökalpları var ve tıpkı ötekilerde olduğu gibi bunlarda da kim haklı, kim haksız ve hangi taraf 
galip, hangi taraf mağlûp olacak tamamıyla kestirilemiyor. İşte onun için dün bu hususta bazı 
bîtaraf zevâta danışıp fikirlerini, nokta-yı nazarlarını sorduk ve atideki cevaplarını aldık: 
Eski Hanendelerden Ahmet Râsim Bey’in Cevabı: 
-   Musikimizin terakki ve tekmili için ben alafrangalardan yalnız sazların alınması ve 
güfteler, besteler, makamlarımızın harfiyen ibkâsı taraftarıyım.. Çünkü bu sırada Hilâl-i 
Ahzar bir taraftan, Dâr-ül-hikme bir taraftan çalışırken bir de bu güfteler, besteler, makamlar 
ortadan kalktı mı, artık öp babanın elini!... Cazyand mıdır? nedir, Beyoğlu’nda bir şey 
çalıyorlar, tıpkı tersanede kazan döver gibi… oturup da Uhva ile yahut Adiyo marşı ile rakı 
içilmez. 
Tevhîd-i Efkâr Sermuharriri Faziletli Velit Efendi’nin Fikri – Musiki ki, sonu çeng ü 
çegânedir ve simâ bizim memlekette işret dahi onun lâzım-ı gayr-i mefarikidir. Binâberîn 
acizleri diğer günâh-ı kebâir misüllü alaturkanın da, alafranganın da külliyen aleyhindeyim. 
Curacı Rıza Tevfik Bey’in Fikri – Vallahi kardeşim, musiki meselesi bir zevk meselesidir. 
Bugün alafranganın da, alaturkanın da en kabadayı çalgıcılarını dinledim. Itriler, Dede 
Efendiler, Vardakusta Ahmetler, Emin Ağalar, Tamburi Ağalar, Zekeriyalar, Hacı Ârif 
Beyler, Zekâi Dedeler, Hacı Şevki Beylerle birçok âlemler geçirdiğim gibi Vagnerler, 
Şopenler, Mindelesonlar, Çaykovskiler, Sen Sanslar’la da epeyce düştüm katlım. Bu musiki 
dalgasından oldukça ben de çıkarım. Getir şimdi şuraya bir piyano sana bir iki telli çalayım, 
eğer göbek attırmazsam bir para ki almam.. Sonra getir bir cura yahut çığırtma, bir opera 
çalayım, alimallah kendinden geçersin.. Lakin nedir ki herifçioğlunun dediği gibi kimi kızını 
sever kimi anasını sever. 
Bence hepsi müsavi iş ki çalan olsun yeter!... 
K. Hasan Efendi’nin Fikri – Bendeniz Rıza Tevfik Bey’in fikrine iştirak ederim. Ayvaz, kasap 
hep bir hesap.. Gün olur ki ben sahnede orkestra ile göbek atarım; gün olur çifte nara, zurna 
ile.. Marifet çalgıda değil, çalandadır. 
Müze-yi Askerî Müdürü Muhtar Paşa’nın Fikri – Ben tamamıyla alaturka musîkî taraftarıyım. 
Fakat keman, ud, kanun filan gibi yabancı sazların hemen türküler yerine millî çalgılarımız 
olan davul, zurna ve nakkârenin kabûlü şartıyla.. Yani müzede benim yaptığım gibi… 
 

(İmzasız) 
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(Sene:1, Numara:21, 14 Recep 1340 / 13 Mart 1338 / [ 13 Mart] 1922 Pazartesi  s.  2-3) 

 
 
Kadınlara Dair 
 

Kısa Hikâye - Bir Tarz-ı Beyan 
 
 Bugün hanımlar aralarında yine erkeklerden bahsediyorlardı. İçlerinden biri: 
Onlar için en güç iş bence ilân-ı aşktır, diye başladı, zannederim ki müşkülâtın büyüğüne 
orada uğrarlar, zekâ, hüsn-ü idâre, zevk-i selim, maharet, hülâsa bütün meziyetler ilân-ı aşk 
esnasında belli olur! 
Birçoğu: 
-   Hakkın var! 
diye tasdik ettiler. Bunu söylerken gözlerinin önünde bizzat marûz kaldıkları birtakım 
sahneler canlanıyordu… Öyle ya, tâ genç yaşlarından beri şekil şekil ne acayip ilân-ı 
muhabbet vakaları karşısında kalmışlardı. Hemen hemen hepsinin ki de gülünç hatıralardan 
ibâretti. En hoşu dosdoğru, yürekten çıktığı gibi olanları, yani hazırsızlıklarıydı… 
Hanımlardan biri dedi ki: 
-  Benim başımdan geçeni kadar tuhafı hiçbirinize nasip olmamıştır. Çubuklu’da oturduğumuz 
sene idi. Yeni dul idim, mahzundum; ömrümü kırlarda geçirirdim. Bu gezintilerim esnasında 
bana sırma cepkenli bir korucu âşık olmuştu. Evet, iri, kaba, acemi, hatta Türkçe bilmez bir 
korucu… Uzaktan peşim sıra döner, dolaşır, fakat bir türlü ifâde-yi merama kadir olamaz, 
ateşîn gözleriyle sade beni dağda tepede, takip ederdi. Bir dereceye gelmişti ki dışarıya 
çıkmaz oldum. Hissederdim ki zavallı genç vahşi, gece gündüz düşünüyor, bana beyân-ı 
hissiyât etmek için bir vesile arıyor, bir bahâne icâdına uğraşıyordu. Hâlbuki dediğim gibi 
Türkçe bir kelime bile bilmiyor, bir türlü bu işin içinden sıyrılıp çıkamıyordu. 
Nihayet bir gün emeline muvaffak oldu. 
Sahilde, tenha, geziyordum; birden arkamda acele acele yürüyen bir adam hissettim, döndüm, 
korucu gözlerinde her zamankinden fazla bir ateş, kıpkırmızı, bana doğru geliyordu. 
Korktum. Az daha haykıracaktım, kaçmaya hazırlandım. 
-  Dur 
diye seslendi. Bu öğrendiği yegâne kelime idi. 
Nâçar durdum. 
Geldi, elime bir küçük kutu bıraktı ve derhâl koşarak uzaklaştı gitti. Şaşkınlığım ve korkum 
geçtikten sonra kutuya baktım. 
Altmışlık bir sigara paketi idi! 
 Bu ne acayip hediye değil mi? Gülerek açtım ve o zaman büsbütün hayret içinde 
kaldım. Zavallı Türkçesiz ve görgüsüz âşık aylarca düşünerek nihayet ilân-ı aşk için bu çareyi 
bulmuştu. Paketin önlüğüne yastık makamında bir sigara koymuş sonra diğer iki sigarayı yan 
yana yatırmış ve üzerlerine de bir sigara kâğıdı örtmüştü! 
Ah, doğrusu, her ne çeşit ve ne lisanda olursa olsun bütün ilân-ı aşkların hakikati, medlûlü 
mahiyeti bundan ibâret değil midir? 
 

Kirpi 
 

(Sene:1, Numara:21, 14 Recep 1340 / 13 Mart 1338 / [ 13 Mart] 1922 Pazartesi  s. 3) 
 
 

Teceddüt 
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 Remziye ve Süheyla sabâvet arkadaşlarından olan Dürdâne Hanım’ın altı ay devam 
eden Avrupa seyahatinden avdetini haber aldıkları zaman nihayetsiz bir sevinç ile “Aman 
gidelim, kim bilir Dürdâne bizi ne kadar beklemiştir” dediler. Ve altı ay evvel ağlayarak 
ayrıldıkları bu sevgili refikanın kendilerini görünce nasıl sevineceğini düşündüler. 
Ertesi gün Dürdâne’nin kapısı önünde arabadan inen bu iki hanıma kapıyı açan hizmetçi 
onların mütebessim, sevinçli yüzlerine karşı biraz mütereddit ve ağır ağır bir tavır ile: “ Bu 
gün hanımefendinin kabul günü olmadığını...” söyledi. 
 Remziye ve Süheyla birbirinin yüzüne baktılar. Bütün gece tahayyül ettikleri bu 
sevimli mülâkatın böyle ikamete uğramasıyla ezildiler. Demek Dürdâne’nin bundan sonra 
misafirlerine tahsis edilmiş günleri vardı. Bu resmiyetin kendileri için istisna edileceğinden 
emin olarak uzak bir semtten bahusus gelmiş olduklarını söylediler. 
Mamafih kapıyı açan hizmetçi kendileri için yabancı bir sima değildi. Onu pek küçükten beri 
tanıyordular. Fakat onda büyük bir tebeddül görmüştüler. Arkasından temiz bir elbise, önünde 
keten bir önlük, ayaklarında çorap ve iskarpinler ile çok şık bir kıyafetle karşılarında 
duruyordu. Süheyla: 
-  Dilşat, Kızım bizi tanımadın mı? dedi. 
-  Tanıdım, efendim. 
-  Öyle ise hanımına haber ver. O kabul gününü başka misafirlerine hasretsin. Çünkü büz 
uzaktan geldik. Kendisini pek göreceğimiz geldi. 
 Kız yukarı çıktı. İki üç dakika sonra tekrar aşağıya gelerek biraz soğukça 
“Buyurunuz!” dedi. 
Misafirler bu istiğnakâr kabûlün verdiği neşesizlik ile kapının yanındaki salona girdiler. 
Burada dahi garb-vari bir teceddüt vardı, Dürdâne, hizmetçisinin yarı tebessümü ile salonun 
tarz-ı teşrifini de değiştirmişti. Lakin onların en çok nazar-ı hayretini celbeden pek küçük 
yaşından beri evde büyütülen, kış ve yaz ayağı terlik yüzü görmeyen, arkasında kirli entarisi 
ile evden bakkala, bakladan eve ufak tefek taşıyan Dilşat idi. Remziye gayr-i ihtiyâri: 
-   Dilşat kalfa dedi, seni az kalsın tanıyamayacaktık! Bu ne güzel kıyafet. 
Kızın dudaklarında muzafferâne bir tebessüm dolaştı. Kırık bir eda ile: 
-     Beğendiniz mi?.. diye sordu. Sonra lâubalî ilâve etti: 
-   Ya büyük hanımı görseniz daha ziyâde beğenirsiniz. Artık o bildiğiniz kıyafetlerin hepsi 
değişti. Başındaki oyalı hotozu filân çıkardı. Kibar bir kadın hiçbir vakit saçlarını kına, zerde 
çalı ile boyamazmış. Beyaz ve kır saçların ayrıca bir güzelliği varmış. Büyük beyi hiç 
sormuyorsunuz.. O bile başkalaştı. Arkasına bonjur takımı ısmarladı. Dün perukâr geldi, 
sakalını sivri kesti. 
Misafirler hayretten hayrete düşüyorlardı. Dilşât’tan başlayan bu teceddüt evin en büyüğüne 
bile sirâyet etmişti. Süheyla: 
-  Lakin bunlara sebep nedir?.. dedi. Dilşat gözleri kapıda, anlattı: 
-  Avrupa’dan geldikten sonra gözünün yaşı hiç durmadı. Evin hâli, bizim kıyafetimiz, konu 
komşu, hepsi fenasına gitti. Odasına kapandı, hiç yüzümüze bakmadı. Hepimizin alafranga 
olmasını istiyormuş. Biz de onu üzmemek için istediği kıyafete girdik, kibar ve şık ahbaplar 
ile görüşmeye başladık. 
Ya!... 
 Bu aralık merdivenlerden ağır ağır Dürdâne Hanım iniyordu. Gayet soğuk ve resmî bir 
tavır ile odaya girdi. Ve aynı vaziyetle “bonjur!” diye başıyla bir selam verdi. Hiç muntazır 
olmadıkları bu soğuk muamele karşısında fena halde bozulan bu iki kadın tekrar oturmaya 
lüzum görmeyerek ayakta durdular. Altı ay evvel ağlayarak, öpüşerek ayrıldıkları Dürdâne 
onlara sahte ve gülünç evzâ’ıyla bonjur diye başını sallayan mukallit bir kukla yollamıştı. 
Aralarındaki samimi ve ezelî dostluğu altı aylık bir Avrupa seyahati ile pâymâl eden bu züppe 
kadına Süheyla’nın ilk sözü bu oldu: 
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-  Affediniz, biz Dürdâne’yi görmeye gelmiştik. Hâlbuki onu geçmiş zamanın hatıratı arasına 
defnetmeye lüzum gördük! 
Kapıya doğru yürüdüler. Dürdâne aynı tavrı muhafaza ederek: 
-  Siz de af buyurunuz, Avrupa adâb-ı muaşereti kabul gününden hariç günlerde misafir 
kabulünü emretmiyor! dedi. 
 

Güzide Sabri 
 

(Sene:1, Numara:21, 14 Recep 1340 / 13 Mart 1338 / [ 13 Mart] 1922 Pazartesi  s. 4) 
 

 
 
Ay Dede’ye 
 
Ben mantara basmam dedim 
Sana kulak asmam dedim 
Bana çatma, yosma dedim 
Çatarsan da kolay dede 
Bu kış fazla dalgınım 
Güzellere salgınım 
Feylesof’a dargınım 
Sana da var pay dede 
İttihatçı, İtilâfçı 
Bunların hepsi lafçı… 
Bizde parti ay tuhafçı 
Alay dede alay dede 
Biz Naci’yi severiz 
Onu daim överiz 
Seni sonra döveriz 
İster misin kalay dede 
Bendenizle Yaşar Şadi 
Ali Haydar, Tahir Nadi… 
Hep severiz o üstadı 
Bunu böyle yay dede 
*** 
Korkma sinip şimdi uzak 
Baba Mihrân, güzel tuzak… 
Elindeki bu fırıldak… 
Sana kurar saray dede 
*** 
Çatma bana ay dede 
Gel içelim çay dede 
 

Mehmet Sıdkı 
 

(Sene:1, Numara:21, 14 Recep 1340 / 13 Mart 1338 / [ 13 Mart] 1922 Pazartesi  s. 4) 
 

 
İstemem… 
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       - Refik Halit Bey’e - 
Bana madem darılmış diye duydum İkdam 
Ne Sabah isterim artık, ne de Akşam! 
Yine beyhude edersin gündüz ibrâm 
Ne Sabah isterim artık, ne de hatta Akşam! 
 
Füzelim var mı sebep hâl-i zamanı gitme? 
Görüyor çeşm-i cihân herkesi, zahmet çekme! 
O kadar dedi ki tabım kuru seb u şetme 
Ne Sabah isterim artık, ne de tek bir Akşam! 
 
Okumuştum nice dem İbn-i Batuta, Taberi 
O sofradan kalemim dönü fakat şimdi geri 
Tutarak yazsa aleyhimde de birçok (İleri) 
Ne Sabah isterim, ne de tek Akşam 
 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara:22, 17 Recep 1340 / 16 Mart 1338 / [16 Mart] 1922 Perşembe, s.  1) 
 
Fiske’ye Cevap 
 
Fiske kardeş geçen gün okudum tesadüfen 
Fakiri irşat için neşrettiğin mektubu. 
Gerçi bende yok ama zatındaki ilim, fen, 
Nedense yavan geldi o yazının üslûbu! 
 
Diyorsun: “ Yüklüyorum kediye sermayeyi!” 
Ayol, itirafın işte hepsinden tuhaf! 
Sakın çocukluk etme bir daha böyle e mi? 
Rıza Tevfik’i bile geçti bu yaptığın gaf! 
 
Bilirim pek züğürtsün sen bu alay işinde, 
Kedi değil, karınca bile yükünü taşır! 
Gerçi hayli ustasın ama kalay işinde 
Sövüp saymak da bizim Feylesof’a yaraşır! 
 
Hiç uğraşma beyhude, öyle “İleri” geri, 
Sonu çıkmaza varır mutlaka bu gidişin! 
En çok dört beş liradır behr-ı şiirin değeri, 
Her ümidin bundaysa eğer aynadır işin! 
 
Yavrum, beni dinlersen şöyle bulup dengini 
Aylık alınca başla pokere, bakaraya! 
“ Blöf”le yelken açıp dolaşırsın engini, 
Ya büsbütün vurursun yine baştan karaya!.. 
 

Yusuf Ziya 
 

(Sene:1, Numara:22, 17 Recep 1340 / 16 Mart 1338 / [16 Mart] 1922 Perşembe, s.  2) 
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İspanyol’un İlâcı 

 
 Hulki Efendi için İspanyol salgını esnasında hayat, mütemâdi bronşitten ibârettir. 
Sabahleyin uyandığı vakit kendisini ateş içinde, nezleli, bitkin bulur ve “ Muhakkak 
tutuldum… Öleceğim!” diyerek renkten renge girer, hemen ıhlamur kaynatır, konyak içer, 
arkasına hardal lapası vurur ve gününü helecanlar içinde geçirir. Akşamları ise artık sabaha 
yatağından kalkamayacağına hükmederek uykuya varır. Ya ayaklarının arasında bir şişe 
kaynar su ve yahut da küreklerin ortasında bir şişe iyotlu pamuk vardır. Gazete geldi mi, gözü 
(Bir haftalık ve fiyat) sütununu arar ve ( Grip ihtilâtatı) satırındaki musab: 260, vefat: 178 
adedini okudu mu “Bittim!” diye bir ah koparır, koltuğunun altına derece koyar, nabızlarını 
sayar, aynada çehresini muayene eder ve neticede tutulduğuna hükmederek yakında, pek 
yakında terk edeceği şu hayata hüzünle, tahassürle derin derin bakmaya başlar. 
 Fakat günler geçer, Hulki Efendi İspanyol’a tutulmaz. Tanıdıklarından ölen ölene, 
hem hiç korkmayanları… O top gibi, kereste gibi, demir gibi sağlamdır. Sağlamdır ama 
içindeki merakı atamadığı cihetle ömrü azaptan ibaret! 
Salgının en şiddetli bir zamanında ona komşu hekimin biri der ki: 
-  Sana bir ilâç yazayım… Malûm a bu nezle asıl burundan ve ağızdan geçer, o merhemi her 
sabah burnuna biraz sür, hiç merak etme, artık keyfine bak, bir şeycikler olmaz! 
 Hekimin verdiği ilâç mentollü bir vazelindir, fakat Avrupa’dan gelme, tüp içinde… 
Altından sıktın mı ağzından şerit gibi kayıyor, belli ki kıymetli bir deva! 
Hulki Efendi o akşam evine ümitler içinde yarı müsterih, neşeli döner. Cebinden ilâcı kemal-i 
ehemmiyetle çıkarır, evirir, çevirir, açar, kapar, sonra götürür, sabahleyin istimal etmek üzere 
konsolun üzerine bırakır. 
 Torunu Hilkat bu esnada resim yapıştırmakla meşguldür. Elinde tıpkı Hulki Efendi’nin 
mentollü vazelinine benzeyen mavi kâğıtlı bir tüp vardır. Sıkınca bir mây’i çıkıyor, zamkların 
en kuvvetlisi.. Hatta üzerinde yazıyor: “ Demiri bile yapıştırır!” 
Hilkat işini bitirdikten sonra tüpü kapıyor ve konsolun üzerine bırakıp yatmaya gidiyor. 
*** 
 Sabahleyin Hulki Efendi uyanır uyanmaz bermutât acı acı İspanyol salgınını 
düşünüyor; sonra tebessüm ederek: 
-  İlâcım hazır, artık müsterihim! 
diyor. Hemen konsola koşuyor, mavi kâğıtlı küçücük tüpü eline alıyor ve kemal-i itina ile bu 
kesif mây’iden miktar-ı kâfi iki burun deliğine sıvıyor. 
Yapış yapış, sevimsiz kokulu, ne acayip bir ilâç! 
 Hulki Efendi hekimin tarifi vecihle, şöyle genzine doğru bir müessir devayı çekiyor, ta 
gırtlağına kadar götürüyor, sonra köşe penceresine geçiyor. 
 Bu gün her zamankinden daha memnun … Var olsun Doktor Sadettin Bey! Fakat o 
nedir? Teneffüste bir savebet hissediyor, âdeta nefesi tıkanıyor, boğuluyor, ağzını bir karış 
açtığı halde kâfi hava alamıyor… Eyvah! Muhakkak İspanyol’a tutuldu, hem derhal mevti 
intâç eden kara İspanyol’a… 
 Evde bir telaştır başlıyor. Hakikaten Hulki Efendi azâp, ıstırâp içinde… Öyle saçma 
bir merak değil, gözle görülüyor, âdeta tıkanmış, hançeresinden soluyup duruyor. Acabâ 
ölüyor mu? Belki de… Baksanıza soluğu tükenmek üzere… 
Karısı ve kızları: “ Hekim, hekim!” diye feryat ediyorlar.. Hulki Efendi artık can çekişmek 
raddesinde iken Doktor Sadettin Bey yetişiyor. 
-  Ne var, diyor, ne oldu? 
 Nabza bakıyor: âlâ! Kalbi dinliyor: mükemmel! Derece koyuyor: otuz altı, sekiz!.. 
Evet ama Hulki Efendi âdeta sekerât-ı mevt içinde… Boğazını muayene ediyor: açık: beyaz, 
tabii? 
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-  Canım, diyor, bunda bir sır var, hele anlatın bakalım, efendi sabahleyin ne yaptı, nasıldı? 
Karısı: 
-  Pekiyi kalktı, âdeta neşeliydi, “ Canım, doktorun verdiği şu ilâcı hele burnuma çekeyim!” 
dedi, aynanın karşısına geçti, deliklerine doldurdu… Sonra, biraz geçti, geçmedi, tıkanmaya 
başladı! 
Doktor Sadettin Bey: 
-  Şu ilâcı verin bakalım! diyor; getiriyorlar, mavi kâğıtlı bir tüp tıpkı ile vazelin tulumları 
gibi… Fakat üzerinde iri hurufatla Fransızca (Demiri bile yapıştırır!!) diye yazıyor. 
*** 
 Hulki Efendi’nin torunu Hilkat sabahleyin erkence mektebe giderken yarı karanlıkta 
yanlışlıkla vazelin tüpünü almış, büyük babasına zamk tulumları bırakmıştı. Demiri yapıştıran 
bu müessir tutkal ihtiyarın burnunu hava geçmez, su sızmaz bir hâle getirmiş âdeta örmüştü. 
İspanyol mikrobu, ne kadar küçücük olsa bile, artık oradan içeriye kabil değil nüfuz 
edemezdi! 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:22, 17 Recep 1340 / 16 Mart 1338 / [16 Mart] 1922 Perşembe, s.  3) 
 
 
Taşı Koydum Yerine!.. 
 
Şimdi gelişinde keder var gel ranâ yerine 
Baykuş ötmekte çıkıp bülbül güyâ yerine 
Mutfak tâlimiz hasır uzak oldu 
Atarız kalbe elem, mideye çorba yerine 
A gel nîş eyleyerek nûşa bedel subh u mesâ 
Nûş-u zehr-âb ederiz bade-yi sahbâ yerine 
İnleriz kûşe-yi gamhanede zenbûr-âsâ 
Dinleriz ve kokular, gulgule-yi mînâ yerine 
Mürg-ü neşem beni terk etti sekiz yıl evvel 
“ O gidiştir ki gider gelmedi hâlâ yerine” 
Asrın iflasını gör, cümle maarif ehli 
Toprak üstünde yatar pister-i kemhâ yerine 
Ne zaman hane-i pür-fakrıma atsam ayağı 
Girmişim zannederim garet ü yağma yerine 
Bu soğuklarda yataksız nasıl olmam yatalak 
Tek (hasır) kaldı bu gün hanede eşya yerine 
Geceler ta sabah etmedeyiz sulhu talep 
Mavi hülyayı geçirdik ( Kızıl Elma) yerine 
Hele bir bak şu fasulyedeki istidada 
Geçti nimet de değil, nimet-i azimâ yerine 
Bâl-i anka-yı maâşın koparak yirmi teli 
Düştü eyvâh bu yıl ( Cemre-yi evvel) yerine 
Tire bahs olsa vatan çok mu bu gün evladı 
Rağbet olmakta merâyâya  mezâyâ yerine 
Binemezsin (Yeni Şark) asbına mademki (Rauf) 
Gel, bir eşek alayım zâtına manda yerine 
Sana ay hâme yazanlar varmış hicviyât 
Tut da kaydeyleyiver hepsini zırva yerine 



 

 

183 

Onların herzelerinden müteneffir herkes 
Dinliyorlar seni tûtî-i şeker-hâ yerine 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:22, 17 Recep 1340 / 16 Mart 1338 / [16 Mart] 1922 Perşembe, s.  3) 
 
Mülakatlarımız 
 

El Cünûn-u Fünûn Akla Seb’ûn 
 
 Har vakit akıllılarla görüşülmez ya, bu sefer de delilerle biraz konuşalım; bakalım, 
onlar ne âlemdeler, dedik ve mülâkatçımızı dün sabah Toptaşı’na gönderdik… Mumaileyhin 
oradaki ihtisâsât ve meşhûdâtını kendi ağzından dinleyelim: 
Nöbetçi doktorun delâletiyle küçük bir koğuştan içeri dâhil olduk, burada on hasta vardı. 
Doktor, birinci yataktaki palabıyıklı, uzun boylusundan başladı: 
Bu zat, dedi, siyâsiyât meraklısıdır; her sabah uyanır uyanmaz ilk işi gazetelerin 
başmakalelerini okumak sonra arkadaşlarına ahvâl-i siyâsiye hakkında uzun uzadıya izâhât ve 
talimât vermektir… 
Doktorun sözünü keserek hastaya sordum: 
-  Hangi fırkadansınız efendim? 
-  Evvelce İttihatçı idim, sonra İtilâfçı oldum, sonra Sulh ve Selamet’e geçtim, şimdi de Cezri 
fırkanın reîs-i fahrîsiyim.. 
-  Burada işiniz ne? 
-  Burası bizim fırkanın merkez-i umûmisidir. 
-  Çok âlâ efendim. ( Diğer hastaları göstererek ) Bunlar da âzâ-yı kirâm mı? 
-  Evet… Yoksa siz de bizim fırkaya dâhil olmaya mı geldiniz? 
-  Hayır efendim, bendeniz geçen sene bir tanesinden yakamı zorla kurtardım, tekrar fırkalara 
girmek istemem… 
Doktor kolumdan çekerek ikinci yatağa geçtik. Burada esmer, kara sakallı ve siyah gözlüklü 
biri yatıyordu. Bu da eski şairlerden biri imiş.. Biz daha ağzımızı açmadan o, yastığının 
altından bir defter çıkarak okumaya başladı. 
 
Sevâd-ül-ayn olan cânâ heyûlâdır bu gün dilde 
Ser-tâcım iken akdem-i zih-belâdır bu gün dilde 
 
Tabii fazla dinlemeden üçüncüye geçtik; bu da genç şairlerden biri imiş.. Gülerek elimizi sıktı 
ve o da koynundan bir kâğıt çıkarıp şunu okudu: 
 
Gözlerinin yıldızı, 
Niçin öyle kırmızı? 
Doğru söyle sevgilim, 
Sen misin peri kızı? 
 
Onu da atlattık, dördüncüye geçtik. 
Doktor burada kulağıma eğildi, yavaşça “ Bu ötekilere benzemez, ayağını tetik al” dedi. Bir 
de ne bakayım, al yanaklı, matrûş bir genç irisi.. Biz yanına sokulur sokulmaz birdenbire 
başının altındaki yastığı kapıp, iki büklüm ederek yere koydu ve sol ayağının burnuyla öyle 
bir vuruş vurdu ki yastık karşıdaki açık pencereden bahçeye fırladı. O ellerini çırparak 
bağırdı: 
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-  Gol! 
 O zaman anladım ki bu zavallı da futbol ile aklını bozmuş… Beşincisi, yatağın içinde 
arka üstü uzanmış, elleriyle tavana doğru birtakım işaretler yaparak gâh gülüyor, gâh suratını 
buruşturuyor, gâh gözlerini açıp kapıyor ve ıslıkla da mütemadiyen bir vals çalıyordu. Yanına 
sokuldum, merhaba arkadaş! dedim.. Hiç aldırmadı, omzundan dürttüm, o vakit birden 
silkindi ve bön bön yüzüme bakarak: 
-  Ne o paydos mu? dedi. 
Meğer bu da bir sinema delisi imiş… Altıncısı yatağın içinde iki büklüm oturmuş, boyuna 
sağa sola kafasının sallıyor ve dudaklarıyla bir şeyler mırıldanıyordu. Bizi görünce durdu ve 
sırıtarak: 
-  Erenler, daha erken, biraz oturun muhabbet edelim!.. Hem aş bitince sizi bir yere 
salıvermem. dedi. 
-  Eyvallah, ganisiyiz! deyip onu da geçtik. Ve anladık ki bu da bir dergâh delisi imiş… 
Yedincisi, yere bağdaş kurmuş eliyle sakalını karıştırarak derin derin düşünüyordu. Doktor, 
bunun bir felsefe meraklısı olduğunu söyledi ve ben selam vererek yanına çöktüm. 
Beni buraya getirip hapsedeceklerine o nazariyeyi meydana çıkaranı yakalayıp getirsinler. 
Benim ne kabahatim var? Filvaki ben gençliğimden beri bu izâfiyet nazarîyesiyle uğraşır 
dururum, lakin bunu yeni bir ilim diye ortaya atan ben değilim ki.. Ben değilim diyorum ama, 
bakalım hakikatte öyle mi? ya ben isem de, bana, ben değilim gibi geliyorsa.. Ya şimdi şu 
karşıma gelen efendi bensem, ben de o isem… 
Doktora dedim ki: “ Aman kalkalım!...” Ve artık diğer üç hastayı tetkike lüzûm görmeden 
çıktık. 

 
Kamber 

 
(Sene:1, Numara:22, 17 Recep 1340 / 16 Mart 1338 / [16 Mart] 1922 Perşembe, s.  4) 

 
 
 
          Bak da Gör! 
 
Oturma böyle ey kalem, çıkıp biraz civârı gör 
Çekinme kimseden sakın, (kulüp)te git kumarı gör 
Tren yolunda devreden katar katar nigârı gör 
Halil nüktedânına bak, o yâr-i nişve-bârı gör 
Nedir şu hâlimiz diye cihanda ah u zârı gör! 
 
Metâ’-i kadri eylemek dilersen sen iştirâ 
(Evet) de hep büyüklerin huzurlarında dâimâ 
Sakın bu kulu sanma sen cihâna karşı iftirâ 
Min-el-ezel ilelebet bu böyle çünkü bîriyâ 
Diler sûal et evliden, diler gidip (bekârı) gör. 
 
Lakırdı etme anlamam, kıbleden (meyyâle)den 
İçimde korku yok benim zihaftan, imâleden! 
Bırak şu arz u mahzuru, çevir yüzün havaleden 
Ferâgat eyleyip hemen bütün bütün makaleden 
Dolaşır da bir devâiri o cadde-i derkenârı kör! 
 
Şu itilâfın ortasında gel de inkisara bak 
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Nasıl bu gün piyadedir o dünkü şehsûvâra bak 
Dedim gönül ki sürü, gez veya gidip hasara bak 
Bu dem ne sen ziyan düşün, ne defterinde kâra bak 
Fakat üşenmeyip de çık cihanda ihtikârı gör 
 
Denir ki şimdi hükmü yok, vüzâratın, vekâletin 
Nişanı çünkü kalmamış cihânda hâb u rahatın 
O eski zevk ü neşenin, o ateşîn şetaretin! 
Fakat geçince ezkaza namı bir nezâretin 
Ne gün gelir sıram diye bu yerde intizârı gör! 

 
Fazıl Ahmet 

 
(Sene:1, Numara:23, 21 Recep 1340 / 20 Mart 1338 / [20 Mart] 1922 Pazartesi, s. 1) 

 
Temâşâ Âlemi 
 

Feylesof’un Konferansı 
 
          - Aynen - 
 Gazeteler, saat dörtte ilan ettikleri halde dördü on geçiyordu, hâlâ Feylesof meydanda 
yoktu. Sâmiîn sabırsızlanıyordu. Biri yüksek sesle bağırdı: 
-   İhtimal bu gün dörtte konferans olduğunu unutmuştur.! 
Bu aralık uzun boylu, çok saçlı biri salona girdi. Ve “ Hah geldi işte!” sedalarıyla karışık bir 
el şakırtısıdır koptu. Hâlbuki bu gelen Muallim Nâci taraftarlarından Edebiyat Fakültesi 
başkâtibi Kisreli Sıtkı Hoca idi. Ensesindeki uzun saçlarla birdenbire onu Feylesof 
zannetmişlerdi. Zavallı bu alkışı bilhassa kendisine karşı bir hürmet-i mahsusa telakki ederek 
yerlere kadar eğilip hazırûnu selamladı ve herkes kahkahalarla güldü. Tam bu esnada Feylesof 
da içeri girdi, kürsüye çıktı. Ve mütebessimâne etrafa göz gezdirerek: 
-  Başlayalım mı? 
dedi. Sol tarafta oturanlardan bir genç çocuk mukabele etti: 
-  Başlar mısın?.. 
Feylesof: 
-  Ramazana sakla iştihanı yavrum! Burada Karagöz oynatacak değiliz. 
Ve sonra başladı, Ebû-l Alâ Ma’arri’den tutturup iki saat kadar söyledikten sonra Pazarola 
Hasan Bey de karar kıldı. Alay zannetmeyin, cidden böyle oldu. Bakınız nasıl oldu? Onu da 
hulâsaten anlatıvereyim: 
-  Ebû-l Alâ’nın, Hayyam’ın, şu Pinhâver’in bedbinliklerinden bahs ede ede nihayetinde sözü 
bedbin olmamanın çaresine getirdi, bunun için de yegâne çare dedi: 
-  Kendim de dahil olduğum hâl de cümleniz için “ cennet-i latife” denilen hastalığa müptelâ 
olmayı temenni etmek!.. Sakın bu hastalığı fena bir şey zannedip canınız sıkılmasın! İşte 
Pazarola Hasan Bey, Eyüplü Hidayet, Üsküdarlı Safvet ve daha tanıdığım birkaç dostum 
vardır ki, ancak bu hastalık sayesinde kendilerini bedbinlik denilen kahır ve elemin 
pençesinden kurtarmışlardır. Vâlâ, değil mi ki insansız, kâbil değil, bedbinlikten kendimizi 
kurtaramayız. Binaenaleyh ne yapıp yapıp, Pazarola Hasan Bey ve emsali gibi şen olmak için 
el birlikte cennet-i latifeye yakalanmaya çalışalım! 
Handeler ve sürekli alkışlar! 
Hava kararıyordu, o hâlâ söylüyordu. Hazırûndan biri dedi ki: 
-  Kalanı da yolda anlatsanız! 
-  Fena olmaz, düşünüz peşime.. Ben Beyazıt, Divanyolu tarikiyle köprüye ineceğim! 
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O tarafa gideceklerden elli altmış kişi ile beraber ben de müşarünileyhin peşine takılarak yola 
revan oldumsa da Beyazıt’a kadar zor gidebildim. Çünkü gülmeden zaten çene kemiklerim 
ağrımıştı. Bir de orada Hasan Bey karşımıza çıkıp da: 
-    Pazar ola Feylesof başı!.. diye bağırması ben de bir adım daha atmaya takat bırakmadı. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:23, 21 Recep 1340 / 20 Mart 1338 / [20 Mart] 1922 Pazartesi, s. 1) 
 
Kısa Hikâye 
 

Söylemeyi Unutmuş!.. 
 
 Hatice Hanım, hizmetçisizlikten o kadar yılmıştı ki, son bulduğu kızı, sersemliğine 
rağmen çıkarmadı. Budalalığına tahammül etti. 
Peyiman hamarat, işgüzâr bir kızdı. Yegâne kusuru sersemliği idi. Hatice Hanım buna da bir 
çare buldu. Yapılacak her şeyi birer birer, kelime ve kelime kıza söyletiyor ve tekrarlatıyordu. 
Bu sayede kızın sersemliği pek meydana çıkmıyordu. 
Bu sabah, Hatice Hanım’a, ihtiyar amcası sabah kahvesine gelecekti. Hatice Hanım 
yiyecekleri eliyle hazırladı. Peyiman yalnız yumurtaları pişirecekti. Kızı karşısına çağırdı, 
âtîdeki tembihâtı verdi: 
“ -  Amcam gelir gelmez büyük cezveyi yarıya kadar su ile doldurup ispirtonun üstüne 
kayarsın. Su kaynar kaynamaz yumurtaları atarsın. Aklından elli sayıncaya kadar yumurtalar 
kalır, sonra çıkarırısın. Hemen getirirsin.” 
Amca geldi. Kahve altı masasına oturdular. Hanım, Peyiman’a: 
Yumurtaları pişir, dedi, söylediklerimi unutma. 
On dakika sonra ne gelen var ne giden. 
-  Peyiman, hani yumurtalar? 
-  Su kaynamadı hanımefendi… 
-  Pekâlâ. Elini biraz çabuk tut. 
Beş dakika sonra hanımefendi tekrar çağırdı: 
-  Peyiman olmadı mı? 
-  Su kaynamadı daha hanımefendi. 
On dakika daha beklediler. Amca bey hafif tertip ekmek kabuğu kemirmeye başladı. Beş 
dakika daha geçer. Hatice Hanım sabırsızlanır: 
-  Peyiman, hâlâ mı kaynamadı? 
Kaynamıyor hanımefendi. 
Hanımefendi bu sefer, mutfağa iner. İspirtonun üzerinde su buz gibi. Eğilip fitile bakar: 
- Abdal kız, yakmamışsın! 
-  Hanımefendi, yak demediniz ki… 
 

Kumru 
 

(Sene:1, Numara:23, 21 Recep 1340 / 20 Mart 1338 / [20 Mart] 1922 Pazartesi,  s. 2) 
 
Mülakatlarımız 
 

Yumurtlayan Horoz Hakkında 
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 Alemdarcı Pehlivan Kadri Bey’in beyanatı müşarünileyhi Eyüp’te Sivaslı çayırında 
gecelik entarisiyle, başı açık, ayaklarında takunya, gözünde gözlük keçi otlatırken yakaladım. 
Daha beni uzaktan görür görmez seslendi: 
-  Yanında kâğıt kalem varsa gel de, şurada beş on dakika otur, şu manzarayı bir tasvir et! 
Gülerek yanına yaklaştım ve dedim ki: 
-  O manzaradan evvel, şu hâlinle seni bir tasvir edeyim daha iyi olmaz mı? 
-  Beni her zaman tasvir edersin, daha bıkmadın mı? Otur bakalım şöyle!.. Eh merhaba! Hoş 
geldin!... 
-  Hoş bulduk, Kadri Bey! 
-  Ne var ne yok bakalım? Çoluk çocuk ne âlemde? 
-  Hangi çoluk çocuk? 
-  Ha, sahih, sen evli değildin değil mi? Benim aklım başkasına gitti… Şimdi hangi gazetede 
çalışıyorsun? 
-  Ay Dede’de çalışıyorum.. 
-  Sermürettip kim? 
-  Ne bileyim ben, sermürettip kimdir? Bana muharrirleri sor! 
-  Aman canım, yanlış söyledim.. Sermuharrir kim diyecektim? 
-  Refik Halit Bey.. 
-  Refik Halit mi, bizim Refik Halit?..Aşk olsun, demek sermuharrir oldu ha!.. Görürsen selam 
söyle, de ki: - Pehlivan çok selam söyledi, gözlerinden öptü. Bir koleksiyon istiyor. 
Peki baş üstüne!.. Zaten bu gün beni size o gönderdi. 
-  Hayrola bir şey mi var? 
-  Canım, hani şu Baytar mektebinde bir horoz yumurtlamış, gazeteler yazıp duruyor ve 
bazıları horoz yumurtlar mı hiç?.. diye buna itirâz ediyorlar? Bunun hakkında sizin fikrinizi 
almaya geldim, malûm ya, İstanbul’da en birinci horoz mütehassısı sizsiniz! 
-  Bana kalırsa doğrudur. Çünkü neden biliyorsun dersen, bundan on beş, yirmi sene evvel 
bende bir Denizli horozu vardı, nah şu keçinin üç büyüklüğünde.. 
-  Aman Kadri Bey, sakın devekuşu olmasın? 
-  Yok canım, devekuşunu bilmez miyim hiç? O dört ayaklı olur! Benimki iki ayaklı idi. Bir 
ibiği vardı ki, hayvan öldükten sonra kestim, benim oğlana iki tane gecelik fesi yaptırdım. 
-  Amma da yaptın ha? 
-  Yalan söylemeye ne mecbûriyetim var? İnanmazsan Refii Cevat’a sor! O bile şaştı kaldı idi. 
Ne ise efendim, uzatmayalım, bu horoz, günün birinde tavuklarla beraber folluğa girip, 
gıdıklaya gıdıklaya yumurtlasın mı? Hem de ne yumurta, teraziye vurduk, tam yarım okka elli 
dirhem geldi. İhtimal bu şimdiki yumurtlayan horoz da, benim o eski horozun cinsinden 
olmalı! 
-  İzahatınıza teşekkür ederim. 
-  Estağfurullah! Bildiğimizi öğretmek borcumuzdur. Yine öyle halledemediğiniz bir mesele 
olursa hiç sıkılma, gel benden sor. 
-  Baş üstüne.. Müsâadenizle efendim! 
-  Güle güle!.. Ha, giderken şu bakkala söyleyiver, bize bir paket tenbâkû ile biraz mısır 
göndersin! 
 

Amber 
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Be Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten 
 
Bir bağa yolum düştü ki nüzhetten eser yok 
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Bir menzile erdim ki nezâketten eser yok 
Allaha emânet ederek kendimi, gezdim 
Gördüm ki derûnunda (Emanet)ten eser yok 
Güllerde ne bir renk-i vefa var, ne de nükhet 
Bülbülde de evvelki şetaretten eser yok 
Gördüm geziyor kol kola ağyâr ile yâri 
Bildim ki o âfette sadâkatten eser yok 
Feryât ile dün şâir-i tâcir dedi: “ Artık 
Bazar-ı muhabbete ticaretten eser yok” 
Sor şüphe edersen giderek Çiftçi Kemal’e 
Tarla-yı tekâmülde zirâattan eser yok 
Sen bakma nazîf olsa da hakkıyla (Nazîf)e 
Tahir denilenlerde taharetten eser yok 
Dermiş çakarım ilm-i kıyafetten (Emîrî) 
Heyhat ki şahsında kıyafetten eser yok 
Kâr etmedi eyvah bizim koskoca ( Feryât) 
Ol nazır-ı Maliyede himmetten eser yok 
Yok bizde bu gün talep kâlâ-yı maârif 
Zanneyleme erbâp-ı fazîletten eser yok 
Gayyâ-yı zarûrette bu gün kayıp ise medh 
Tabımda benim kimseye minnetten eser yok 
 
Üstümdeki (palto)ya bakıp etme melâmet 
Suç bende midir hakkımı vermezse nezâret 

Abdulbaki Fevzi 
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Dostlar Ne Âlemde? 
 
- 1 - 
Ay Dede 
Ay Dede’nin yüzü solmuş, 
Çünkü biraz nezle olmuş. 
Fakat cebi bu günlerde 
Diyorlar ki para dolmuş! 
 
Şaka mı ya, gazeteci! 
Hem aruzcu, hem hececi! 
Artık yan gelsin mindere de: 
Karşısında Karun neci! 
 
Bakın, yerinde neşesi, 
Nasıl yana eğikmiş fesi! 
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Yolda, vapurda, her yerde 
Bülbül gibi şakrak sesi! 
 
Fazıl Ahmet, elinde sazı, 
Ondan şöyle ede niyâz: 
( Birkaç lira avans ver de, 
Doldurayım semiz bir kaz!) (*) 
 
Muharrirler etrafında 
Nükte arıyor lafında. 
Bizim “ A. Seyfi” nerede? 
Züğürtlerin ön safında. 
 
Yaşa, Ay Dede, bin yaşa, 
Olursun inşallah paşa! 
Parasızlık denen derde 
Oku, üfle baştan başa!.. 
 
___________ 
(*) Yahut: 
Elli lira avans ver de 
Cebim para görsün biraz. 

Ferhat 
 

(Sene:1, Numara:23, 21 Recep 1340 / 20 Mart 1338 / [20 Mart] 1922 Pazartesi, s. 3) 
 

Kadınlara Dâir 
Tevfik Efendi 

 
 Hoca Tevfik Efendi mutaassıp, sert çehreli, kadınların keskin, bî-aman bir düşmanıdır. 
Mahalle kahvesinde kendinse pek çok hürmet edenler, felsefelerini bir destûr-u hikmet olarak 
telakki ederler. Yatsıdan sonra kahveye gelir, sigarasını yakar, mahal-i mahsusasına kimse 
oturamaz, büyük bir fincan içinde üzeri köpüklü kahvesini dudaklarına götürür iken: 
-   Efendim, derdi, nisa taifesine yüz vermeye gelmez, ara sıra biraz patlayıvermeli ki akılları 
başlarına gelsin. Onlar insan değil nev-i zebâ-ah şeytan… Başımı zorla günaha sokuyorlar. 
-   Hayrola efendi, hazretleri?.. 
 Canım yine evdekiler ile belâya girdik; bizim bacı ile o habîse kız, evlat değil baş 
belâsı. Yaz geliyormuş, arkasına bir çarşaf, ayağına sivri ökçeli iskarpin istermiş! Öyle (açık) 
kıyafetle çarşı Pazar dolaşmak ha!... Yağma yok, yağma yok, (kadın) denildi mi onların 
hayattaki vazifeleri tahdit edilmiştir: Yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, dikiş dikmek, çocuk 
büyütmek, kocalarına itâat etmek, kendilerine harama göstermemek. Bunların haricinde 
olanlara aklım ermez. Siz ne dersiniz efendiler?.. 
Ekseriyet: “ Hakkınız var, hakkınız var..” diye efendinin sözlerini tasdik ettiler. Tevfik Efendi 
bu sefer daha kuvvetli bir sesle: 
 ( Hakk-ı hayat) diye bir de utanmadan bar bar bağırıyorlar be… Allahın bahşetmediği 
imtiyâzı bizden istemeye kalkıyorlar. Bilmem daha ne yapalım. Bu sabah bizim karı ne dese 
beğenirisiniz?.. Bahar gelmiş de daha bir tek yeşil yaprak görmemiş. Ben onu yanıma alıp da 
fulya bahçesine götürmeliymişim, komşuda kına gecesi olmuş da ben onu saz dinlemeye 
göndermemişim. Fesuphanallah kızın da fikrini bozuyor! 
**** 
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 Bir sene sonra, kahve müdâvimlerinden olan Kasım Efendi Tevfik Efendi’ye Sarıyer’e 
tesadüf etmiş ve fevkalâde bir hayrete düşmüştü. Zirâ efendinin yanında şık, zarif kıyafetle 
tuvaletinin şuhluğu ve ihtişâmı içinde sürmeli gözlerini süze süze mütebessimâne bir surette 
görüşen genç bir kadın vardı. Kasım Efendi bu saçı sakalı muntazam taranmış erkeğin hâlâ 
Tevfik Efendi olup olmadığına inanamayan bir şüphe içinde iken onun: 
-  Maşallah Kasım Efendi, ne güzel tesadüf, doğrusu memnun oldum. 
Demesi gözlerinin yanlış görmediğini kendisine ispat etmiştir. Alıklaşmış bir vaziyet ile: 
-  Teşekkür ederim. Bir senedir semtten uzaklaştınız. Artık hiç görünmüyorsunuz, lakin efendi 
hazretleri bu … ne?.. Hal?.. 
Tevfik Efendi ruhundan taşan neşe-i aşk içinde güldü: 
-  Zevcem Mahire Hanım! dedi. 
-  Zevceniz?.. Zevceniz mi?.. 
-  Evet. İki ay evvel teehhül ettim. Zira bizim zavallı emektâr sizlere ömür… 
-  Ya!.. Vah vah demek şimdi böyle… 
-  Evet, değiştin diyeceksin değil mi?.. Azizim tamamıyla, fakat fâni dünyanın zevkini pek 
geç anladıktan sonra… 
-  Demek eski fikriniz başı yemenili, kuşaklı, basma entarili emektar kadınlara mahsus imiş 
öyle mi?.. 
Hoca Efendi kahve arkadaşlarının kulağına doğru uzanarak: 
-  Dikenli bir kabak çiçeği ile bahar güneşinin yetiştirdiği sümbülün farkını niçin insaf ederek 
düşünmüyorsunuz? dedi ve koltuklarını kabarta kabarta yaşlı bir baba hindi gibi mağrur asrî 
zevcesini kolunda Büyükdere rıhtımına doğru yürüdü gitti. 

Güzide Sabri 
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Asrî Beylerden Biri 
        - Fazıl Ahmet Bey’e - 
 
Gerçi “ ekonomi” dilinden düşmez, 
Her zaman ağzında bir yaprak-ı sigar! 
“ Estetik” Paris’te çalıştığı “ tez” 
Fesinde ne ibik ne püskülü var. 
*** 
Jilesinden nasılsa kurtulmuş kaşı. 
Yürürken zenneler gibi kırıtır.. 
Sanki aynı çıkmış bir koyun başı, 
Herkes kan ağlar, o, gülüp sırıtır! 
*** 
Meşhurdur fırçası, şiiri, kemanı. 
Her telden çalar, her ipte bezi var. 
Ne yapsın a kuzum yazma divanı, 
Dördünce şubede parmak izi var! 
*** 
Harpte Almancaya sardırmış merak. 
Konuşur şimdi de hep İngilizce. 
Fakat (Olga) nın da kanı pek sıcak, 
Rusça ders alıyor barda her gece! 
*** 
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Alt eder an azgın Mart kedisini, 
Yoktur aşmadığı tahte-pûş, duvar! 
Ayırmaz hanımla hizmetçisini, 
Yaka paça silker konu komşular! 
*** 
Bırakmamış evde ne kap ne kacak. 
Bütün soyu sopu yangın elinden. 
Babası kahrından olmuş yatalak, 
Anasına inmiş: Selâm-ün kavlen 
*** 
Yıl uğursuz gider!.. Muhakkak yarın, 
Benimle şenlenir fırka ve baro! 
Bakıp dal fesine, aldanma sakın, 
Millete püsküllü bir belâdır o! 

İdris Sabih 
 

(Sene:1, Numara:23, 21 Recep 1340 / 20 Mart 1338 / [20 Mart] 1922 Pazartesi, s. 4) 
 
Nakş-ı Ber-Âb 

Leyleklerin Altınları 
 

 Leylekleri biz lafçı, lâklâkacı zannederdik; aldanmışız. Meğerse bu kuşlar aynı 
zamanda fiiliyât adamı, hesâbî ve ihtiyâtkâr imişler…! Gazetelerde okudum: Anadolu’da bir 
köylü damını aktarırken bacasının üstündeki leylek yuvasına da şöyle bir göz gezdirmiş, ne 
görse iyi?... Kırmızı bir atlas kese, içinde de yüz sarı lira! 
 İşte ihtiyât buna derler; anlaşılan hacı baba, bacanın üstüne tüneyip lâklâk ile vaktini 
geçirir gibi görünürken derin derin düşünür, ahvâl-i zamâneyi pîş-i ibrette tutar, hesaplar, 
kitaplar yapar, hülâsa istikbâli, bizden çok daha iyi tetkik ve tahlîl edermiş! Bakmış ki 
Anadolu yaylalarında gidiş hoş bir gidiş değil, evrâk-ı nakdiye suyunu çekiyor, tarlalarda 
dane, ambarlarda hububat tükendikçe tükeniyor, zirâat mühmel, ticaret durgun, insan kıt, top 
sesi kağnı gıcırtısını bastırıyor, ölen doğandan fazla, düşmanın ayağının bastığı yerde ot bile 
bitmiyor… Ne keçi kalmış, ne buzağı, çan sesleri işitilmez olmuş, hülâsa va’iyet vahîm!. 
 Bu, böyle olmaz, demiş, gün gelecek galiba ben eskisi gibi yuvamdan üç yumurtadan 
birini değil, besleyemeyeceğimden korkarak üçünü de atmaya mecbûr olacağım, neslim 
inkıraza uğrayacak; bütün gün dağ tarla dolaşacağım. Şimdiden hazırlayayım, bir tarafa bir 
miktar nevale saklayayım… Fakat yere ne gömsem, arpa, buğday, yulaf veya mısır, hepsi 
senesine filizlenir yeşillenip kıtlık zamanından evvel mahvolur. Öyle bir nesne elde etmeliyim 
ki mürûr-u zamana kıymetini kaybetmesin, çürümesin, paslanmasın, bozulmasın, bilakis 
kesb-i ehemmiyet etsin! 
 Dişisi erkeği baş başa, gaga gagaya vermişler, sakin gecelerde, mehtabın aksiyle tatlı 
tatlı ışıldayan Anadolu ovasına karşı tefekkürâta, tahayyülâta dalmışlar. İstikbâli bu derece 
ehemmiyetle itina ve ihtiyâtla düşünen bu kuşlar nihâyet, mürûr-u zamanla kıymetini 
kaybetmeyen, çürümeyen, paslanmayan, bilakis kesb-i mükemmeliyet eden nesnenin altın 
para olduğuna hükmetmişler: 
 Altın ne zaman olsa bizi besler… Yüz adedi en felâketli bir hengâmede bize bir sene 
nafaka ve gıda temîn edebilir, durmayalım, adamların başlarından abdal çıplak kardeşlerimiz 
gibi fes, külâh kapacağımıza ellerinden altın torbası çalalım! 
diyerek aranmaya başlarlar ve bir gün kasabadaki pazar yerinden avdette altınlarını saymakla 
meşgûl bir hasîs köylünün elindeki torbayı kapıp yuvalarına kaçarlar. Müstakbel buhran-ı 
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mâlîye, istikbâlin vahâmetine ve Anadolu’daki vaziyet-i muhtemeliyeye karşı tedbir 
alabildiklerinden dolayı beşûş ve memnûn, bu iki yaşlı çift bir leyl-i sevda geçirirler. 
 İşte leylek yuvasında elde edilen şu yüz sarı altının sebep ve hikmeti bu kabil bir 
düşünceye istinât etse gerektir. Şimdi, bahar gelince kuşlar kesenin yerinde, tam manâsıyla 
yeller estiğini görürlerse bilmem ne derler, nasıl meyûs olurlar?.. Farz etsinler ki paralarını bu 
esnada sıkça sıkça iflas eden bankerlerden birine koymuşlar! Yalnız ben bu fıkradan şu 
kıssayı çıkardım, harp zenginleri leylekler kadar bile akıllı değillermiş… Hiçbirinin aklına 
kendi elleriyle kıtlığa sürükledikleri memlekette bir tarafa birkaç bin sarı altın koyma 
gelmemiş! 
 Ayrı bir mesele daha var! Leyleği ilk önce uçarken görmek yolculuğa, otururken 
görmek ikâmete delâlet edermiş, paranın gittikçe kıtlaşmasına nazaran galiba leylek 
yuvasında sarı lira bulmak da müthiş bir buhran-ı mâlîyede delâlet edecek! 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara: 24, 24 Recep 1340 / 23 Mart 1338 / [23 Mart] 1922 Perşembe, s. 1) 
 

Yeni Bir Şiir-i Bihterîn 
 

 Geçenlerde Kalamış koyu sahilinde dolaşan bir muharririmiz şâir Ahmet Haşim Bey’i 
suların çekilmesiyle meydana çıkan yüze yakın patlak kunduralara bakarak düşündüğünü 
görmüş ve kendisinden bu derin tahayyülün sebebini sorunca şu cevabı almıştır: 
-   Azizim, Göl Saatleri namındaki mecmûa-i eşârımın ikinci cildini neşretmek istiyorum. 
Bunun için bu defa ilhamımı göl sahilinden değil, Kalamış koyu sahillerinden toplamaya 
karar verdim. İşte bu ikinci cildi tezyin edecek mısralardan bir tanesi: 
Kenâr-ı âba dizilmiş füsûn-u mâha dalar 
Çamurlu, patlak, ezik çizmelerle kunduralar 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara: 24, 24 Recep 1340 / 23 Mart 1338 / [23 Mart] 1922 Perşembe, s. 1) 
 
 
 
 
 
 
Dünden Kalma 
 
 Nefes  
 
Aman söyler misin ey zât-ı âlî 
Nedir günden güne mülkün şu hâli? 
Neden fiyat-ı eşya böyle gâlî! 
Acep bitmez mi hiç buhran-ı mâlî? 
 
Selâmet yok şu dem bir cadde eyvah 
Benim aklım mı bilmem yoksa kütâh 
“ Dolaştım Hû deyip Dergâh Dergâh” 
Fakat hiç görmedim Yahya Kemal’i! 
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Tüter her evde birçok dûd-u hülya 
Fakat herkes yine mahrum u sekenâ 
Adam olmaklığın bir parça cana 
Acep sen yok mu dersin ihtimal? 
 
Denir dâhîlde her şey bolmuş 
Fakat bizlerde artık çehre solmuş. 
Bütün kumpanyalar yanmış, gül olmuş 
Susuzluktan kırılmışken ahali! 
 
Nihayet gelmiyor derd-i firâka 
Fakat beyhudedir düşmek meraka 
Bu gün geri mi verip de tumturağa 
Yakarsam ben nola Mithat Cemâl’i 

 
Fazıl Ahmet 

 
(Sene:1, Numara: 24, 24 Recep 1340 / 23 Mart 1338 / [23 Mart] 1922 Perşembe, s. 1) 

 
 
Kimler Hangi Mahallelerde Oturmalı? 
 
Kâtiller    Boğazkesen’de 
Câhiller     Hoca Paşa’da 
Şâirler     Bahariye’de 
Siyâsîler     Üçler Mahallesinde 
İttihatçılar     Cellat çeşmesinde 
İtilâfçılar     Baltalimanı’nda 
Vatanperverler    Mithat Paşa’da 
Nişanlılar    Âşık Paşa’da 
Beynamazlar     Sofular’da 
Aşçılar    Soğan Ağa Mahallesinde 
Beyinsizler    Fikri Tepesi’nde 
Öksüzler     Valide Bağında 
Fakirler     Altunizade’de 
Riyaziye Muallimleri   Taksim’de 
Oburlar     Çiftefırın’da 
Kömürsüzler     Ayaz Paşa’da 
Züğürtler    İhsaniye’de 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara: 24, 24 Recep 1340 / 23 Mart 1338 / [23 Mart] 1922 Perşembe, s. 3) 
 
Manzum Hikâye 
 
Gece Kuşu 
 
Ne zaman rast gelsem davet ediyor: 
Bilmezsin, ne kadar hülyalı diyor 
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Tuluu, gurubu Tarabya’mızın 
Mehtaba bürünen durgun denizin 
Bir gümüş aynaya benziyor hali.. 
Görsen tanımazsın bizim Nihal’i, 
O kadar gürbüz ki.. O kadar şık ki.. 
Denize o kadar candan âşık ki 
Sabahlara kadar kürek çekiyor, 
Bir keskin ok gibi tıpkı sekiyor 
Dalgadan dalgaya küçük sandal 
Suların zevkini böyle tadalı 
Kendini büsbütün hayâle verdi. 
Zati o eskiden beri severdi 
Bir kuytu ormandan fazla engini, 
Topraktan ziyade suyun rengini!.. 
*** 
Bir haftadan beri Tarabya’dayım. 
Bu zevki bırakıp nasıl giderim: 
Güzel bir odam var, boğaza nazır, 
Her ne arzu etsem o anda hazır! 
Gece, ay, sulara örerken hale 
Destimin biricik kızı Nihal’e 
Diyorum: “Bu akşam, ey küçük hanım 
Seni, bir hülyalı bey, küçük hanım 
Sandal sefasına davet ediyor!” 
O, naz ile gülüp: “Kim bu bey?.. diyor, 
Güzel mi, çirkin mi?..? Ağır başlı mı?..” 
Diyorum: “Tıpkısı benziyor bana! 
Eğer inanmazsan sor bey babana!..” 
*** 
Dün gece bir hayli dolaştık yine, 
Gönlüm dalgalarla aktı engine.. 
Gök yıldızla.. Ses yok, seda yok, 
Denizin kalbinde, ay, bir altın ok! 
Bir halsizlik çökmüş rüzgâra bile… 
Bu anda doluyum bin azab ile, 
Bu anda yüreğim o kadar dar ki… 
Kalbimde kapanmış bir yara var ki 
Dokundukça için için sancıyor, 
Dikkatle bakınca bile acıyor… 
*** 
Yine kimsesizim, yine kimsesiz.. 
Ufuklar uykuda, uykuda deniz! 
Bense gözlerimi hâlâ yummadım… 
Gerçi ben sevgiden neşe ummadım, 
Fakat beklemedim gamda, kederde! 
Nasıl yine düştüm bu gizli derde!.. 
*** 
Ansızın bir ince sandal göründü, 
Sessizce rıhtıma geldi, süründü, 
Yalının önüne çıktı bir erkek; 
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Baktı etrafına hep ürkek ürkek… 
Kapıya bir gölge gibi yaklaştı, 
Sonra pencereden içeri aştı! 
Sırtıma buz gibi bir korku sızdı, 
Anladım.. Mutlaka bu bir hırsızdı!. 
Uyandırmak için hemen uşağı 
Atladım yıldırım gibi aşağı, 
Ne heyecanlandım bu anda Rabbim, 
Göğsümü delecek gibiydi kalbim! 
Fakat birden bire durdum, titredim: 
Eyvah.. Bu sefer de yanıldım dedim! 
Hayır.. Anlatamam size bu hali: 
Hırsızla baş başa gördüm Nihal’i!.. 

 
Yusuf Ziya 

 
(Sene:1, Numara: 24, 24 Recep 1340 / 23 Mart 1338 / [23 Mart] 1922 Perşembe, s. 4) 

 
Acem Mübalağası 
 
Açık Mektup 
          - Yahya Kemal’e - 
Yahya bana varsa siz de göster 
Firdevsi’ye benzeyen bir ejder 
Bir ejder-i destan ki Halil 
Şeypûrunu öttürdü güya 
Şehnamesini okursa insan 
Hayrette kalır ne der o tuğyân 
Bir kapta bin cihan yaratmış 
Bir habbede bin mekân yaratmış 
Her bahiste fer verin töhmetin 
Bilsen ne belalı erdi bilsen 
Abharı içirdi şöyle emse 
Sıçrarsa değerdi reis-i şemse 
Şimşiri uzar uzar uzardı 
Ta Basra’da ordular bozardı 
Haykırması yol açıp zeminden 
Dünyayı döner gelirdi Çin’den 
Sallarsa azapla şöyle bir keriz 
Dağlar ezilir olurdu dümdüz 
Yer gök bunalırdı toz dumandan 
Alkışlar inerdi bin cihandan 
*** 
Şehname’yi halk eden o şâir 
Binlerce bu yolda vasfa dair 
Bir âbide rekz edip hayalden 
Geçmişte namını zevalden 
Kurtarmış onunla etmiş ihya 
Bir kere düşün ki siz de eya 
Mazide yakından ta ileride 
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Hatta şu sizin bugünkülerde 
“ Göster bana bî-düruğ u bî-laf” 
Bir böylesi var mı yoksa insaf 
Hüseyin Daniş 
Aslına mutabıktır. 
 

Ali Haydar 
 

(Sene:1, Numara: 24, 24 Recep 1340 / 23 Mart 1338 / [23 Mart] 1922 Perşembe, s. 4) 
 
 
İstanbul Muhibblerine 

Güzel İstanbul’a Dair 
 

 Geçen gün gazetelerin birinde Yahya Kemal Boğaziçi’nin, Haliç’in ve İstanbul’un sair 
güzel yerlerinin gittikçe çirkinleştiğinden şikâyet ediyordu. Bir gün sonra da Fransızca 
İstanbul gazetesi, Selimiye ve Eyüp Sultan eteklerine doğru yayılmakta olan gılzetin 
şaheserlerinden bahsederek İstanbul muhibblerine serzenişte bulundu. Fakat Yahya Kemal’in 
bu şikâyetine ne de Fransızca İstanbul’un bu serzenişine kulak bile veren olmadı. Hele 
katiyen eminim ki Yahya Kemal’in o makalesini okuyanların yekûnu elliyi ve okuyup da 
yüreği sızlayanların adedi beşi geçmedi. Bedii duyguların hemen kâmilen sarrafî ve maâdevi 
duygulara terk-i mevkii ettiği bu zamanda İstanbul çirkinleşiyormuş, kimin umurunda ve 
zaten İstanbul’dan evvel ruhlar çirkinleştiği için şehrin bu çirkinliklerinin, şimdi acaba kim 
farkında?. Bundan birkaç ay evvel bir ahbabıma, vapurun penceresinden Haliç’i göstererek 
demiştim ki: 
-  İki aya kalmaz, tamamıyla dolar. 
-  İyi ya!.. dedi, vapur köprübaşından kurtulur, karadan gider geliriz. 
Ve yine bir gün tanıdıklarımdan bir arkadaşıma sormuştum: 
-  Çamlıca’da ne ile vakit geçiriyorsunuz? 
Can sıkıntısıyla.. Aman şu tramvay, bir başlasa da işlemeye… 
-  Tramvay işlerse ne olur? 
-  Ne olacak, kalabalık olur. Gazinolar, tiyatrolar, ticarethaneler yapılır. Bizim arazinin 
kıymeti artar. 
Üç gün evvel de bir arkadaşıma Eyüp de Bostan iskelesinde kurulan bir süt fabrikasını 
göstererek dedim ki: 
-  Bir seneye varmaz, buralar balık pazarına döner. 
İnşallah azîzim, inşallah!.. Ne iyi olur, yeni yeni işler açılır, para kazanırız. 
*** 
   Harb-i Umumiyede Cihet-i Askeriye, Kağıthane 
 
 Ağaçlı dekovilli yaptığı zaman, işbu hattın Sütlüce’ye kadar temdit edildiğine en 
ziyade teessüf edenler, sonbaharda Kemerburgaz ormanlarına koca yemiş toplamaya giden 
Kıpti kadınları olmuştu. Lakin bu gün, öyle zannediyorum ki mezkûr hattın ikinci bir kol ile 
Eyüp Sultan’a kadar temdidine ve Çağlayan köşkünün kömür ambarına tahviline memnûn 
olmayacak kimse yoktur!... 
 İşte bunun için Yahya Kemal’in ve Fransızca İstanbul’un bu husustaki şikâyet ve 
serzenişleri sinek vızıltısı gibi kalacak galiba!. İki sene sonra bir de bakacağız ki Eyüp Sultan, 
Yemiş iskelesine, Haliç baştan başa Yeni Camii avlusuna, Kağıthane Tophane’ye, Çamlıca 
Beyoğlu’na, Göksu Tuğla harmanlarına, Fenerbahçe Yenikapı’ya ve Adalar Kalafat yerine 
dönmüş!.. 
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*** 
Ali Kemal Bey, Eski Kitaplar ve Yazılar Diye Bir Nağme Tutturmuş Söyler ha Söyler.. 
 
 Süleyman Nazif Bey pederimiz ve Köprülüzade Fuat Bey oğlumuz bir eski şâirler 
nakaratı tutturmuşlar, yazarlar ha, yazarlar.. Rıza Tevfik Bey hocamız, işi dervişliğe dökmüş 
nefeslerle, duraklarla uğraşır.. Cenap Bey, başka dalgalarda.. “Ay Dede” işin alayında.. Yakup 
Kadri Bey, siyasete dalmış.. Falih Rıfkı yok… Peki ama İstanbul’u kim düşünecek! Kala kala 
bir Yahya Kemal kalıyor ki, o zavallıyı da ihtimal bir hafta evvel bu bapta yazdığı makaleyi 
şimdi gösterseniz der ki: 
Aman çok güzel… Kimse bu Yahya Kemal, Allah razı olsun!.. 
Binaenaleyh yine iş size kalıyor. İstanbul muhibbleri. 

Osman Cemal 
 

(Sene:1, Numara: 25, 28 Recep 1340 / 27 Mart 1338 / [27 Mart] 1922 Pazartesi  s. 2) 
 
Mülâkâtlarımız 

Kütüb-ü Atîka ve Nefîseye Dair 
  
 Hep kabahat Ali Kemal Bey de.. Çünkü bu meseleyi ortaya ilk defa o attı. Ali Emîrî 
Efendi Usta(*) sözde kitaplarını hâlâ Evkaf’a tescil ettirememiş… Dün hazır olum o tarafa 
düşmüşken bir uğrayayım da, efendi hazretlerinin bu husustaki fikirlerini öğreneyim, dedim. 
Daha kütüphaneye yüz elli, iki yüz adım kala kelleyi, kulağı düzelttim, püskülümü tamamıyla 
arkaya getirdim, önümü ilikledim, sonra ne yolda mükâlemeye ibtidar edeceğimi şöyle zihnen 
iyice tasarladım ve bir Euzubesmele çekerek kapıdan içeri girdim. 
 Öğleden bir saat sonra idi. Dânâ-yı zaman, bir köşede bağdaş kurmuş şekerleme 
yapıyordu. Hafız-ı kütüplerden biri biraz intizar etmekliğimi söyleyerek müşarünileyhi 
daldıkları âlem-i vecd ü istiğraktan uyandırdılar ve kulağına eğilip vürûdumu haber verdiler. 
Üstat feza-ül-semat beni görür görmez lütufen ve tenezzülen ayağa kalkıp kollarını açarak: 
-   Vay nur-u ayinim sen misin?.. Hoş geldin , sefa geldin!.. deyip karşıladılar. Âcizleri dahi 
hemen kemal-i edep ve tazîm ile üstadın dest-i şeriflerinden takbîl etmek suretiyle arz-ı 
ubudiyet eyledikten sonra işaret-i aliyeleri vecihle yerde serili olan posteki üzerine hemen-
dem diz çöktüm ve kendileri karşıma geçerek abd-i âcizle biraz hoş beş ve ba’de sebeb-i 
ziyaretimi sual eylediler. 
Dedim: 
-  Üstat, nice eyyamdır dışarıda birtakım kîl u kaller oluyor. Birtakım garazkâr sebük-mağzân 
eser-i ehemmiyet-i aliyeleri olan işbu kütüphanedeki kütüb-ü nadire ve nefisenin elyevm 
tescil edilmediğinden dem vurarak zat-ı ali-i fazılanelerinin bundan bir maksad-ı mahsusunuz 
olduğunu ifham u işrâba yelteniyorlar. Bu bapta lütufen bendenizi tenvir buyurur musunuz? 
-  Ey ciğer köşem! Şimdi sana ne diyeyim bilmem ki? Eloğlunun ağzı torba değil ki büzesin! 
Onlar istediklerini söylesinler. Bu dediğin güfte-gûlar benim de kulağıma çalınmadı değil, 
çalındı. Lakin ben ehemmiyet vermedim. Malûmunuzdur ki burada bir milyon cilde karib 
kitap var, bunların kayıt ve tescili dile kolay.. Bugün muamelât-ı kaydiyeye başlanılsa belki 
on sene sonra zor biter. Hâlbuki bu kütüphane küşat edileli henüz üç sene oldu ve üç senedir 
ancak kitapların tanzimiyle meşgûl olduk. Niyetimiz gelecek sene de kayıt ve tescile 
başlamak. 
-  Mevcut kitapların içinde en kıymetlileri hangileridir efendim? 
-  Benim canım efendim, hangi birinden bahsedeyim? Hepsi birbirinden kıymetlidir. Meselâ 
şu sağ taraftaki camekânda gördüklerin Muhayyelât-ı Azîz Efendi, Zümrüdüanka Kuşunun 
Taht-el Arz Seyahati, Billur Köşk, Kan Kalesi gibi tarihi kitaplardır ki müverrih Ahmet Refik 
ve nur-u ayinim Köprülüzade Fuat Bey oğlumuz her gün gelip bunları devrederler ve 
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bunlardan aldıkları sermeye ile birtakım cerâ‘id ve mecâmide icâle-i kalem eylerler. Sonra 
efendim sol taraftaki dolaptakiler, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi 
birtakım edebî kitaplardır ki Süleyman Nazif, Ferit Beyler, Tahirül Mevlevi, Tahir Nadi 
Efendiler gibi asr-ı hâzır üdeba ve şuarası işbu kitaplardan gelip feyz alırlar. 
 Şu ortada gördüğün camekânda ise Köroğlu, Şah İsmail gibi hamasiyata müteallik 
kitaplardır ki bunlardan dahi vaktiyle Türk şairi Mehmet Emin ve Akif Beyler ve emsal-i 
zevat bir hayli istifade etmişlerdir. 
 Beri yandaki masanın üstünde duranlar Letaif-i Hoca Nasrettin, İncili Çavuş, Gencine-
i Letaif, Şehir Mektupları gibi mizâhiyâta ait kitaplardır ki Fazıl Ahmet, Halil Nihat, 
Abdulbaki Fevzi Beyler daha birçok peyrevleri bu kitaplardan sermaye toplarlar. 
 Şu nihayette gördüğün sandığın içindekilere galince onlar dahi Âşık Ömer, Âşık Garip 
ve emsali divanlardır ki Yahya Kemal, Haşim ve daha birçok zamane şairleri ilhamlarını gelip 
bunlardan alırlar. Daha hangi birini sayayım acaba?.. Ha az kaldı unutuyordum. Bak şuraya, 
şu tavana doğru yığılı duranlar Sümbülistan-ı Musiki, Notasız Ud Çalmak Usûlü, Kemana Bir 
Tel Daha İlavesi, Zurnada Peşrev Olmaz gibi birtakım musikiye ait kitaplardır ki Rauf Yekta, 
İsmail Hakkı, Ali Rıfat Beyler ve Zekaizade Ahmet Efendiler gibi esâtîz bu kitapları okuyarak 
alafranga musiki taraftarlarını iskât ederler. 
-  Af edersiniz efendim? Bu musikiye ait kitapları okumaya Neyzen Tevfik de gelir mi? 
-  Bir kere gelmişti. Fakat burada kaval çalmaya kalktı. Darıldım, dedim, burası Vakit gazetesi 
idarehanesi mi? Bunun üstüne bir daha gelmedi. 
-  Aman efendim, o çaldığı kaval değil neydir. 
-  Kavaldır canım upuzun kavaldı. Ney öyle mi olur? Neyi bizim Diyarbakır’da tokmakla 
çalarlar ki görme!.. 
-  O tokmakla çalınan davuldur efendim!.. 
-  Hadi oradan cahil sen de! Dur bak sana Ferheng-i Şuûrî’yi açayım da ney nasıl çalınır 
göstereyim!.. 
Üstat kalktı, raflarda Ferheng-i Şuûrî’yi araştırırken, ben de kendinse görünmeden arka 
kapıdan usulca savuştum… 
 

Amber 
 

(Sene:1, Numara: 25, 28 Recep 1340 / 27 Mart 1338 / [27 Mart] 1922 Pazartesi  s. 3) 
 
 
 
 
Matbuat Âlemi 
   
  İskât 
        - Hüseyin Daniş Bey’e - 
İnsafa gel ey (Hüseyin Daniş) 
Olmaz bu kadar da şaha kalkış! 
İran’ı uçurma gökte böyle, 
Maziyi bırak da hâli söyle! 
Şayeste-i bahs olur mu eslâf 
Meydanda dururken ahlâf? 
İklim-i Acem’de var mı elân; 
(Yahya) gibi şanlı bir sühendan ? 
Bilfarz eğer ölse şiir ve inşa, 
Tek bir (Nefes) ile eyler ihya! 
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Üstat-ı cihan odur muhakkak, 
Az yazmasıdır kusuru ancak! 
“ Engüşt-i hata uzatma pire”; 
“ Beş beytine söyle bir nazire”! 
( İlim olsa muallâk asumana, 
İranlı onu misâl-i dâne, 
Dâme düşürür diyen nebidir 
İnkâr-ı kemâl eden gabîdir.) 
Derken niçin ey garib-ül-efkâr; 
Ettin o büyük (Kemâl)i inkâr?.. 
Dersin ki: “ Acemdedir sanat, 
İrfan u dirayet ve düha’et!” 
Gülsem mi ya ağlasam mı bilmem? 
Tutsam seni bağlasam mı bilmem? 
İran’da eğer sanat olsa, 
İlm ü hüner ve fazilet olsa, 
Elbette bugün olurdu âbat 
Kalmazdı o yerde kimse nâ-şâd!.. 
Terk eyle bu fikri çünkü vahi; 
Yoktur o diyar içinde dahi 
Türkiye’dedir dehât şimdi; 
Türkiye’dedir hayat şimdi. 
Meydandadır işte bak (Emîrî) 
Göster bize var mı bir naziri? 
Göster bize eylemiş mi ezber; 
Milyon ile beyti sizde bir er! 
Yazmıştır o şair-i güzide; 
Yüz bin gazel elli bin kaside! 
Âsârı eğer basılsa tekmil; 
Eyler koca bir minare teşkil! 
Daniş, bunu ette bir teemmül, 
Rasim biraz eylesin tenzil! 
Terk eyle gururu, hadd-i şinas ol; 
Azade-i jeng-i ihtiras ol! 
(Dergâh)a koşup hemen bugünden, 
Daniş talep et, zarafet öğren! 
Türkiye’de Türk’e seng atılmaz; 
Her şey satılır, çalım satılmaz… 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara: 25, 28 Recep 1340 / 27 Mart 1338 / [27 Mart] 1922 Pazartesi  s. 3) 
 
Kısa Hikâye 
     Tuzak! 
 
 Zaten bir saat evvel de kocasının nâgehanî gaybubetine hiddetlenen Belkıs Hanım, 
maltızın üstünde fokurdayan bir tencere gibi, kendini zapt edemeyerek taştı ve birden 
fırlayarak haykırdı: 
-  E, yeter artık yeter.. Bu kadarına da tahammül olunmaz! 
Hepimiz şaşırmıştık. Sobanın başından kalkarak yanına koştuk: 
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-  Ayol ne oluyorsun, ödümüzü patlattın? dedik. Ben telaşla sobanın kızgın borusuna yapışan 
parmağımı ağzımda emerken, o, avucunun içinde buruşturduğu bir gazetenin kıvrıklarına bir 
nazar-ı infial ile bakarak sol yumruğunu masanın üstüne vurdukça, biraz evvel içilmiş olan 
çay bardaklarını zıngırdatıyor ve mütemadiyen bir biri arkasına söylüyordu: 
-  Münasebetsiz, saygısız, nezaketsiz adam… Bizim mantolarımızdan, kürklerimizden, 
(kap)larımızdan ne istiyor. Kendileri yakası yağlı paltolarla, turnistan edilmiş ceketlerle, 
ütüsüz pantolonlarla, hayatlarını da elbiseleri gibi kirli paslı geçirmekten zevk aldıkları ve 
adeta meskenete, hantallığa, sünepeliğe alıştıkları için bizi de kendilerine uydurmaya 
çalışıyorlar… Kıskançlık, çekememezlik! (İki yumruğunu birbirine vurarak) oh.. Ne alâ 
yapıyoruz.. Biz, böyle karşınızda bahar çiçekleri gibi açılıp saçıldıkça, gezip yürüdükçe 
kıskançlığınızdan içinizin yağı eriyecek… Miskinler! 
Belkıs Hanımın sinirleri hiddetinden pek ziyade gevşemiş, bozulmuştu. Biz de merakımızdan 
çatlıyorduk; üzerine atıldık, elinden gazeteyi kaptık: Ay Dede! 
 Hepimiz gülüşmeye başladık; içimizden iki ay Lozan’da yaşamış yaşlı bir hanım: 
-  İlahi, kızım, dedi, bunda sinirlerini oynatacak ne var? Erkeklerin ne kadar kıskanç 
olduklarını kocanın halinden de mi anlamdın da Ay Dede’nin yazdıklarına kızıyorsun? Baksan 
a, bir kürklü manto yaptırdığını görür görmez, babasının biricik yadigârı olan kırk yerinden 
yamalı kürkünün eteğinden kıstırıp paltosunun yakasına taktırmaya kalkan kocan değil mi? 
Bu, kıskançlık değil de nedir? Ben senin yerinde olsam, inadıma mantomu giyerek süslenir, 
püslenir, matbaanın önünden bir aşağı bir de yukarı şöyle mağrurane bir geçer, onları yazan 
cebi delikleri de pencerenin önünde çatlatırdım! Hem ne merak ediyorsunuz? Onlar, (Modaya 
Karşı Mücadele Cemiyeti hafiyesi) yaparlar, bizim mantolarımızı ve süslü, kıymetli 
elbiselerimizi yakıp lekelemeye kalkışırlarsa, siz de onları ba’ad-mâ sıkı bir çember içine 
alarak kıskıvrak yapar ve sefahat yerlerinde sürtmelerine meydan vermezsiniz. Haftanın tatil 
günleri olan cuma veya pazar gününde bile: (Mühim bir işim var, gitmezsem felakettir!!!) gibi 
bahanelerle evden sıvışarak doğru Beyoğlu’nda soluğu alan, sonra da alafranga 
şekerlemecilerin penceresi önünde eski beşlik simit gibi kurulup oturan ve bir tarafına 
kımıldamayarak dışarıdan gelip geçen hanımlarla (haraşo)lara manidar ve mütebessim 
nazarlarla aç aç bakışan hep onlar değil mi? Söyle kızım, Rus mültecilerinin İstanbul’a geldiği 
günden beri zevcinin hangi pazar ve cuma günü evde oturduğu var? 
Belkıs Hanım gülümseyerek, dedi ki: 
-  Anladım teyzeciğim, teşekkür ederim… Bu bir tuzak imiş, kıyafetlerimizi dillerine dolayıp 
bizi kabahatli mevkiine düşürmek ve bundan istifade ederek sere serbest gezip tozmak… 
Belkıs bu kararla kalktı: 
-   Nereye gidiyorsun? dedik. 
-   Terziye! dedi ve giyinmek için odasına koştu! 
 

Fahrünnisa Fahrettin 
 

(Sene:1, Numara: 25, 28 Recep 1340 / 27 Mart 1338 / [27 Mart] 1922 Pazartesi  s. 4) 
 
Be-Tarz-ı Kudema / Terkib-i Bent’ten 
 
Pir aşkına ey saki-yi gül-çehre şarabın 
En eskisini sun bize mahvolsun azabın 
Dert ehlini ibrama düşürmekteki kastın 
Çok söz götürür mihnetini a giderdi kitabın 
Mey elde elem dilde iken zevk ve huzuru 
Kopsun başı ayrandan uman cana harabın 
Ney coştu dudaklarda niyaz geldi huruşa 
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Ey ruh-u revan nerde senin eski şitabın 
Her cama birer buse eyle ki dönsün 
Sagardaki nur anne renk hicabın 
Rindan-ı beyan geldi nasip almaya senden 
Onlarda birer coşkun emektarı bu babın 
Konyakla getir raksa hayalinde Nazif’in 
En cazibeli işvesini ruh-u şebabın 
Bir dozla dil-i rasimi sermest-i huzur et 
Şampanya ile nârını nur ile eyle cenabın 
Yahya’yı geçer ve vesvese-i neşe-i benekten 
Aşüfte edip fitnesine bade-i tâbın 
Bir Fazıl’a bir Haşim’e bir Yakup’a doldur 
Git Kirpi’ye ver defterini sonra hesabın 
 
 
Bî-neşe-i [             okunamadı          ] 
Bî-neşe-i neşetin hüner senin meza-rest 

Ali Haydar 
 

(Sene:1, Numara: 25, 28 Recep 1340 / 27 Mart 1338 / [27 Mart] 1922 Pazartesi  s. 4) 
 
İstiğfar 
 
Dargın bana şimdi hayli ahbap 
Ağyar ise düşman oldu gerçek 
Verdik diye ey Cenab-ı vehap 
Erzak- mizahı ölçek ölçek! 
 
Sen merhamet et de ah u vaha 
İlhamıma  taze vahalar aç; 
Madem beni takmadın Sabah’a 
İkdam’a da bari etme muhtaç! 
 
Vaktiyle mehâlikin dağında 
Ben gerçi çadır kurup da durdum 
Şevkin, şakanın salıncağında 
Günlerce uçup kulan da ordum 
 
Sermayemi yıktı ama yekser 
Pazar-ı kalemde sürdüğüm pay 
Dünyayı da tutsa muhtekirler 
Artık diyemem cihanda bir şey! 
 
Nasirleri eylemekle taciz 
Oldun şuara içinde bed-nam 
İzzet Bey’e hem demekle âciz 
Malûmu cihana ettim ilam 
 
Lütfün, keremin bu abda senden 
İmkân-ı vasılu vardı sandım 
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Kurtulmak için hücum-u fenden 
[  okunamadı               ]    vardı sandım! 
 
Artık dururum vakur ve sakin 
Ciddi diye hep maarif ehli; 
Âlimleri bir görünce lakin 
Tercih ederim ulûma cehli – 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara: 26, 1 Şaban 1340 / 30 Mart 1338 / [30 Mart] 1922 Perşembe, s. 1) 
 

Biraz da Erkeklere Bakalım…- 1 
 
 Benim tâli’im de tehdit mektuplarından açılmış… Bir zaman İttihatçılar yazardı, bir 
zaman millîciler, şimdi ise hanımlar! Bu hafta zarfında – Aka Gündüz’ün kalemiyle Mehmet 
Çeh ağzından gelenden mâ’adâ – imzaları uydurma, yazıları değişik, üslûpları bozuk dört 
mektup, dört tehdit mektubu aldım ve bermutat evvela kendim okudum, sonra ziyaretime 
gelenlere okuttum; güldüm, güldüler, gülüştük; geçti gitti. 
 Fakat bir tanesinin hâla tesiri altındayım. Mukaddimesindeki münasebetsiz muhakeme 
ve isnatlardan sarf-ı nazar olunursa mütebakisi haklı bir müdafaa zemini teşkil ediyordu. 
Kariem bana diyordu ki: “ Gülünç kadınlar mevcut olabilir, bunlar modaya düşkünlükleri, 
evlerini ihmalleri ve aile bütçesindeki israflarıyla hatta sade gülünç değil, muzır bile 
addedilebilirler. Fakat aynı ahlâkta, gülünç ve muzır erkekler az mıdır? Sahte bir eda ile ikide 
bir bî-taraflıktan dem vuran gazeteniz ve kaleminiz neden ara sıra bunlardan da bize 
bahsetmiyor? Neden bunların da – Kadınlar aleyhinde gösterdiğiniz o müfrit şiddetle – 
sütunlarınızda resimlerine ve tasvirlerine rast gelmiyoruz?” 
Doğru… Hakikaten hayatta hayli gülünç erkekler de vardır. Bari artık biraz da bunlarla 
meşgûl olalım, biraz da erkeleri çekiştirelim ve hanımları memnûn edelim: 
*** 
( Bir evli hanımın hatıra defterinden ) 
 Bu sabah gözlerimi açar açmaz Fazıl’ı karşımda yüzü gözü sarılı, korkunç bir halde 
bulunca: 
-  A! diye bir defa haykırdım. O acı bir tebessümle sakinâne izah etti.: 
Merak edecek bir şey yok, dedi, şu çenemin altındaki fazla sarkıklık için tavsiye ettilerdi de 
aldım, lastik bağ… Bakalım faydasını görecek miyim? 
 Aman Allah’ım, iki senedir kocamın en büyük derdi budur: Çenesinin altında hâsıl 
olan sarkık parça… Ne buhran-ı mâli, ne İzmir işgali, ne Sakarya zaferi, ne İttihatçılık, ne 
İtilafçılık, hiçbir mesele onu çenesinin bu fazla şişkinliği kadar işgal etmemiştir. Aklı, fikri 
hep bunda… Hatta oğlunu, oğlumuz daha geçen sene İsviçre’ye tedaviye gönderirken vapur 
merdiveninde son sözü: 
-  Kuzum Cevdet, şu benim çenemin altı için orada çare varsa sor, anla da hemen bana yaz! 
demek oldu. Fakat kocamın hakkı da yok değil: O ne çirkin şey… Hem yüzüne bir abdallık da 
veriyor, Fazıl’ı, kansızlıktan ibiğinden ateşi sönmüş bir melez baba hindiye benzetiyor. Zaten 
ona izdivacımızdan beri söylerim: “ Canım, derim, biraz kımılda, gül, başını sağa sola çevir, 
hareket et!” Hayır, kalıp gibi durur, bana der ki: 
-  Bir çehre için gülmek kadar muzır ne vardır? 
-  Niçin? 
Zira çok gülenlerin çehresi çarçabuk buruşuklarla dolar… Alelhusus benim gibi kırkına 
yaklaşanların… 



 

 

203 

Kırkına yaklaşmak mı? Benden karısından bile yaşını saklamaya çabalayan bu adamdan 
soğumamak mümkün mü? 
*** 
Fazıl giyindi. Bu ameliyat tam bir saat sürdü. 
 Kendi saçının kendisi meftunudur. Masasının üzerinde dört beş çeşit losyon var: 
Kimisi (Rom)lu, kimisi Melisalı, kimisi de yumurta aklı… Her sabah yarım saat kafasını 
yıkar, şampuanlar, tarar, bozar, yeniden fırçalar, nihayet tutup, daha gömleğini giymeden bu 
ıslak, kokulu, gıcır gıcır başa, eter şişesine uçmasın diye mantar kapıyormuş gibi, bin itina ile 
şık fesini geçirir. Hariçte kalan aksamı tekrar taraklar, çift aynada arka tarafını da muayene 
eder, ancak o zaman giyinmeye başlar. Bu sabah dayanamadım, yatağımdan bu saç 
ameliyatını sabûrâne seyrettikten sonra: 
-  Fazıl, dedim, artık bu tarzda giyinmekten vazgeç… On beş, yirmi sene evvel belki bu usûl 
makbûldü, fakat şimdi öyle değil… Katı yakalıklı, dik vücutlu, tıraşı pudralı, süet ayakkabılı, 
süse düşkün, saçı kokulu erkeklerin modası çoktan geçti. Seni hanımlar bir zamanlar şu 
halinle, bembeyaz çehren, pamuk gibi ellerin, küçücük ayakların, kaskatı şeklinle, 
tebessümsüz, vakur, pek güzel, pek mükemmel bulurlarmış… Lakin bu gün erkelerin keçi 
gibi haşarısı, çevik, uyanık, neşeli ve kiraz kuşu kadar gevezesi makbûl… Buruşuk 
ma’yûbâttan değil, bilakis pudra ayıp… Öyle senin gibi kıvrımı yerinde, iğnesi göbeğinde, 
gergin, haşır haşır boyun bağı bağlamak, kolalı gömlek giymek gülünç sayılıyor. Hezaren 
baston gibi eğilip bükülecek, kıvrılıp zıplayacak, raks edecek, kürek çekecek, otomobil 
kullanacak, koşa koşa yürüyeceksin, anladın mı? Böyle duru beyaz, kelli felli, hatır hutur, 
beylere kadınlar artık dudak büküyor! 
Fazıl bıyık bağının altından, buruşuklara meydan vermesin diye, hafifçe gülümsedi. Yerimden 
sıçradım: 
-  Anladım, dedim, demek istiyorsun ki bu hâlimle peşimden koşanlar var. Fakat, yavrum, o 
da senin asrından bakiye, o da senin kadının! Son moda mantosunun içinde hâlâ Küçük Su 
çayırına seyre çıkmış yaşmaklı Sultan Azîz devri hanımları gibi salına salına yürüyor, hâlâ 
göz süzmekle, elini saçına götürmekle, işaretle maşuka edilir sanıyor. Sen önde, o arkada 
renkli yaz şemsiyelerinizi açmış köprüden bir geçerken görsem… Zannederim ki halk da 
benimle beraber seyrinize koşar! 
 Fazıl sözlerime mukâbil aynaya baktı. Beyaz yüzünü, tombul ellerini, kalçalı bedenini, 
tahririli mavi gözlerini beğendi. Boynundan cımbızla bir iki tüy kopardı; makasla bıyığının 
bir tel akını kesti, beğenileceğine mutmain, dimdik, kaskatı, şemsiye ve pardösü çıkıp gitti. 
Pencereden baktım: O, elinde gümüş baston, böyle resimli sinema ilanı gibi ağır ağır, görüne 
gösterile ruhsuz ve manasız giderken arksından bir başkasını gördüm: Gabardin pardösüsünü 
şöyle, koluna dolamış, kamış bastonunu arasına sıkıştırmış, saçı dipten kesili, yakalığı kolasız, 
boyun bağı ihmalkâr, vücudunun her kısmı müteharrik, hülasa canlı ve manalı, sağlam 
adımlarla tramvaya koştu, atladı, bindi ve gitti. 
 Benimki hâlâ yarı yolu geçemiyor, Apukurya zamanı, altından tekerlekle çekilen 
mukavva atlar ve ayılar gibi ruhsuz ve hantal hâlâ cadde ortasında boy gösteriyordu! 
 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara: 26, 1 Şaban 1340 / 30 Mart 1338 / [30 Mart] 1922 Perşembe, s. 3) 
 
Matbuat Âlemi 
 
  Nazîre 
       - Yahya Kemal’in “Mahurdan” gazeline - 
Bir zamanlar bende ahular vururdum derundan 
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Şimdi dört çeşmim var ama bed-terim bir körden 
Muttasıl teşdid edip durmaktadır alâmını, 
Dehr-i dûn bilmem ne ister hatr-ı meksûrdan 
Yâd-ı mazi, havf-ı âtî ağlatır her an beni 
Çeşmimin bir farkı yoktur( çeşme-i horhor) dan 
Farz-ı ayn olmaz mı tebdil-i diyar etmek bana 
Anlayan yok, zevk alan yok çaldığım tamburdan 
Beynimiz üstünde herkes şimdi zurna çalmada 
Söyle ey (Daniş) niçin bahseden (Şipur)dan 
Bir siyasiyim ben ancak, (Hamit) imiş hüsn-ü zan 
Anlarım zanneylemiş manzumdan, mensurdan 
Eyle insaf ey (Nazif) Allah için bir suç mudur? 
Ta kıyamet falih olmaz, kati ümit eylesin 
Dinleyen bir nağme (Falih Rıfkı)-i mağrurdan 
Böyle milletten nasıl artık ben izan beklerim 
Hayır umar hâlâ (Hüseyin Cahit)-i meşhurdan 
Sayd-ı mahi eylemektir kârı bahr-i fitnede 
Gel de hizmet bekle (Yunus Nadi)-i mey-hardan 
Fikir edin bir (A’rec İsmail Hakkı) deruni 
Az mı zulmetmiştir o hain topal (Timur) dan 
Şöyle dursun bulgur, un geçmez bizim kalburdan 
İtilafyun  ayıklarken pirincin taşını 
Gör ne şeddadi binalar yaptılar bulgurdan 
Hakkımız yok kimseden duaya hep suç bizdedir 
Çünkü yoktur farkımız bir can-be-leb-i zenburdan 
Bindir-i ukbaya mesfur etme Yarab canımı 
İntikam aldırmadan (Şehbender Mesfur) dan 

Aslına mutabıktır. 
Ali Kemal 

 
Abdulbaki Fevzi 

 
(Sene:1, Numara: 26, 1 Şaban 1340 / 30 Mart 1338 / [30 Mart] 1922 Perşembe, s. 4) 

 
Be-Tarz-ı Kudema 
 
  Gazel 
 
Görmedim bir şuh ben ol afet gibi 
Deste girmez bir gün olsun tâ‘ir-i şöhret gibi 
Hakk nasıl arz eylesin didar-ı behcet-darını 
Şimdi hakk-gûyân millet sahip töhmet gibi 
Sanma servettir medar her saadet ey haris 
“ Devlet olmaz âlem-i fanide âfiyet gibi” 
Ey kalem, efsane yaz, ciddi eserlerden bugün 
Eyliyor herkes tehaşi defter-i zimmet gibi 
Dalma pek (Dergâh)a (Yahya) “Hu” deyip bir gün o da 
Şüphesiz elden gider haydan gelen servet gibi 
Çar-ı aktar cihanı ser-te-ser devr eyledim 
Bulmadım bir câ-yi rahat köşe-i gaflet gibi 
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Öyle bir (mücehhel) deyiz kim kabiliyet ehlini 
Muttasıl çiğner geçerler hâk-i bî-kıymet gibi 
Nazır-ı Maliye hâlâ kasr-ı himmet etmede 
İsterim bir şeyler ama pantolon ceket gibi 
Guslederdim ab-ı har-ı medh ile her dem onu 
Olmamış olsaydı kesem bir soğuk halvet gibi 
Doğru bir söz söyleyim, (Fazıl) da olsun şahidim 
Yok bugün erbab-ı ihsan Enver ve Talat gibi 
Çok zaman geçmez sabah akşam olur, akşam sabah 
Yazsa (Mihran) sahib-i İkdam olan (Cevdet) gibi 
Öyle pek yüksekte pervaz etme ey şahbaz cahil 
Bir nazilet var mıdır dünyada mahviyet gibi 
Yazmak isterken mizahî bir gazel bilmem niçin 
Düştü ey (Fevzi) bugün her bir sözün hikmet gibi 
 

Abdulbaki Fevzi 
 
 

(Sene:1, Numara: 27, 5 Şaban 1340 / 3 Nisan 1338 / [3 Nisan] 1922 Pazartesi  s. 2) 
 
Kısa Hikâye 
 
    Yabancı Misafirler 
         - (Mazi) de böyle olurdu - 
 
 Akşam, sofrada annesi büyük bir neşe içindeydi; Nevin bu gece bir fevkaladelik 
seziyordu. Kahveler içildikten sonra hanımefendi: 
-  Bey, yarın bize (yabancı misafirler) gelecek! dedi. 
Nevin,  bu (yabancı misafirler) den bir şey anlayamadı. Hayretle pederine validesine 
bakıyordu. Peder de bu müjdeyi memnuniyetle karşıladı. Yatma zamanına kadar neşeli, 
şetaretli bir gece geçirdiler. 
*** 
Herkes odasına çekildikten sonra Nevin soyundurmaya gelen dadısına sordu: 
-  Kuzum dadıcığım, yarınki gelecek (yabancı misafirler) kimlermiş? 
-  Tanımıyorlarmış vallahi, 
-  Tanımadıkları halde nasıl geleceklerinden haberleri var? 
İhtiyar Arap’ın muhayyile fabrikası yeni bir yalan imal edemedi. 
-  Vallahi ne bileyim şekerim? 
diye kekeledi. 
Nihayet Nevin’in ısrarına dayanamadı: 
-  Görücü hanımlar kızım! 
dedi. 
*** 
 Demek yarın kendisini görmeye, beğenmeye geleceklerdi. Bunları mutlaka Nejat 
gönderiyordu. Şimdi Nevin’in nazarında (o) daha ziyade yükselmişti. Yarın kendisini 
görmeye gelecek hanımlar onu Nejat’a almak için göreceklerdi. Artık bu, saadetinin bir 
mukaddimesi sayılırdı. Ebeveyni bu izdivacı reddetmek için hiçbir sebep bulamayacaklardı, 
oh, ne kadar bahtiyardı… 
 … Nevin için o gece sabaha kadar uyku uyumak nasip olmadı. Güneş henüz 
doğmamıştı. Nevin karyolasından atladı, pencereyi açtı, bir müddet kuşların cıvıltısını dinledi. 
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Bu mini mini bestekârlar sanki kendisine hep bir ağızdan: “Mesutsun!” diye bağırıyorlardı. 
Kalktı, giyindi. Evde hareket başlamıştı. Sofaya çıktı… Hizmetçilerin kimisinin elinde 
süpürge, kimisininkinde kova mütemadiyen gidip geliyorlardı. Nevin bu fevkaladeliğin 
bugünkü gelecek (yabancı misafir) hanımefendilerin şerefine olduğunu tahminde güçlük 
çekmedi. 
*** 
Hizmetçinin telaşlı telaşlı: 
-  Geliyorlar! 
haberi üzerine Nevin az kalsın bayılacaktı. Sanki göğsünü içeriden birisi yumrukluyor, güya 
kalbinin bütün darbanı dudaklarında toplanıyordu. Dadısı odaya girdi: 
-  Haydi kızım! dedi. 
 Şimdi Nevin garip bir hissin tesiri altında bir türlü gitmek istemiyordu. Bu gelen 
kadınlara görünmeden niçin Nejat’la evlenemiyordu? Satılık eşya gibi kendisini beğenmeye 
gelen bu kadınların yanına çıkmayacaktı!.. Dadısının uzun ısrarlarına gözyaşları cevap 
veriyordu. Nihayet annesi geldi ve bin nevazişle Nevin’i görücü odasına sokabildiler. 
*** 
 Nevin, içeridekilerin yüzünü göremedi. Yalnız köşede oturan ihtiyar bir kadının mini 
mini, sönük bir ateş böceğine benzeyen gözleriyle kendisine baktığının farkına varabildi. 
Heyecandan olacaktı… 
Küçük hanımı fazla rahatsız etmeyelim! 
sözü Nevin’i bu azaptan kurtardı. 
*** 
 Misafirler gittikten sonra Nevin doğru annesinin yanına koştu. Nejat’ın müjdesini 
işiteceğinden emin olarak şımarık bir çocuk gibi annesinin dizlerine sıçradı. Valide, mebhût; 
elindeki fotoğrafa bakıyordu. Nevin’in gözleri gayrî-ihtiyari bu kartona ilişti. Birden 
dimağının şiddetle sarsıldığını hissedebildi: 
Resimde; altmışını geçkin bir ihtiyar, sönük, fersiz nazarları… Düşük, ölgün omuzlarıyla 
sanki Nevin’den merhamet talep ediyordu! 
 

A.Kemalettin 
 

(Sene:1, Numara: 27, 5 Şaban 1340 / 3 Nisan 1338 / [3 Nisan] 1922 Pazartesi  s. 2-3) 
 
 
Nakş-ı Ber-Âb 
    Bir Hatıra ve Bir Mütalaa 
 
 Darülfünun hadiseleri bana çocukluğu, çocukluğumu hatırlattı: Mekteb-i Sultani’nin 
biz iptidai sınıflarında talebe iken, bir gün, mütalaa saatinin o derin, vakur, adeta korkunç 
sükûti içinde bağteten birkaç yüz ağzın kopardığı mahuf bir yaygara ve birkaç yüz çift ayağın 
eşinmesinden mütevellit müthiş bir sarsıntı işittik; tüylerimiz ürperdi, damarlarımızda kanımız 
dondu. Ne oluyordu? Aynı dam altında barınan irili ufaklı bin kişi, hep birden, merak, 
heyecan, haşyet içinde kaldık. 
 Neden sonra anlaşıldı: Dördüncü sınıf, hatırımda kaldığına göre, mubassırlarına karşı 
isyan etmişlerdi; “İstemezük!”diye haykırıyorlar ve tepiniyorlardı. Hadise ehemmiyetli 
görünmedi, bastırılıverecek zannolundu, idare taannüt etti. Fakat her isyan ve her ihtilal gibi, 
nasıl oldu, kim kime haber verdi, bir koca teşkilat ne suretle ortaya çıktı, iş bu raddeyi nasıl 
buldu, bu cihetler anlaşılamadan bütün mektep, en üst sınıftan ta bize, kısa pantolonlulara 
kadar yek-avaz oluvermişti. On iki saat mütemadiyen hiçbir mubassır, hiçbir zi-nüfuz adam 
bu çocuk kitlesine meram anlatamadı, on iki saat mektepte mütemadi bir anarşi hüküm sürdü; 
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bütün camları taşladık ve kırdık; istediğimiz yere gitti, dilediğimiz gibi yaptık; hülâsa emirsiz, 
hailesiz, başı boş, misli görülmemiş bir hürriyet idrak ettik kimse ceza yazamıyordu, kimse 
derse gitmiyordu, dehlizlerde koşmaca oynuyor, mubassırlarla şakalaşıyor, türküler çağırıyor, 
yani, adeta bu günkü mekteplerin hayatıyla ne ferah, ne fahur, ne keyifli yaşıyorduk! 
 Bu, böyle uzun sürebilirdi. Fakat o zaman bizi teşvik ve tergip edecek millî gazeteler 
henüz mevcut değildi; devir, devr-i istibdat idi, haykırıp tepinmekten nihayet yorulduk, 
yataklarımıza yorgun düştük. Sabahleyin uyandığımız zaman baktık ki intizam avdet etmiş! 
İçimizden birisi şöyle, aykırı bir hareket yaptı, mubassır: 
-  İki ceza! 
diye haykırdı; bir başkasına izinsizlik verildi. Kös kös sınıflara girdik ve her günkü 
hayatımıza avdet etmiş bulunduk. 
Mektep eski sükûtu içinde bize artık mahuf ve vakur görünüyordu. Adeta yaptığımızdan 
utanmış idik; bir daha sesimiz çıkmadı. O kadar çıkmadı ki nihayet itaat, sükût ve intizam 
beni canımdan bezdirdi, bir gün mektebin arka kapısından çıkıp gittim. 
Gidiş hâlâ o gidiş! 
 Bunları hatırladığım içimdir ki Darülfünun talebesi şu heyecan, asabiyet, münakaşa ve 
mücadele arasında bana hoş görünüyor. Nokta-i nazarlarında velev haklı, velev haksız 
olsunlar… İntizam, yeknesaklık, itrad insanı bezdirir, gönül ara sıra didişme, tehlike ve cidal 
meydanı arar. Öyle tahmin ediyorum ki bu ateşin gençler İstanbul’daki şu millî mücadeleyi 
ikmal ettikten sonra hızlarını alamayarak kendilerine dava-yı millîyeyi müdafaa için daha 
geniş bir meydan, adeta bir ova, bir Eskişehir ovası aralar ve burada mürekkep ve kalem ile 
giriştikleri musâraa’ya orada kan ve süngü ile daha şerefli daha şanlı devam ederler. 
Gül mevsimidir defter ve divana bakılmaz. 
 Denildiği gibi böyle harp ve cidal zamanı da elbette edebiyat şubesinde defter ve 
divana bakılamaz; defter ve divanla, Fuzuli divanıyla avunmak millî bir meşgale addolunur. 
Ne olur, altı ay daha şerefimiz için cahil kalalım! 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara: 28, 8 Şaban 1340 / 6 Nisan 1338 / [6 Nisan] 1922 Perşembe  s. 1) 
 
 
 
Biraz da Erkelere Bakalım - 2  
 

Şair Koca 
 
       ( Bir evli hanımın hatıra defterinden ) 
 Yusuf, meşhur olan ismiyle (Yusuf Semih), şair Yusuf Semih, yani kocam artık 
büsbütün çekilmez, bir arada yaşanmaz, yaşadıkça hayattan zevk alınamaz bir hale geldi. 
İllallah ilhamı tükenip de saçmalamaya başlayalı beri deliye döndü; hoş zaten öyle, ilham 
denilen şey de onda pek feyizli, kutlu değildi ya… Ah, şiir! Benim kanıma sen girdin! Ne 
bileyim, on sekiz yaşının sersemliğiyle Tevfik Fikret’e, Cenap Şahabettin’e, hatta Hüseyin 
Siret’e hatta – düşündükçe kendimden nefret ediyorum – Hüseyin Suat’a, hülâsa şair ismi 
altında tanıdığımız bütün manzumecilere meftun idim; zannederim ki hayatta şiir, biraz da su 
ve hava gibidir, yaşamak için lazımdır, mesut olmak için ise şiir nazarımda yegâne büyü, 
sihir, vasıta, kuvvet idi. İşte bu hastalık, bu buhran esnasında karşıma dört buçuk 
manzumesiyle Yusuf Semih çıktı. Diğer şairler hep evli oldukları için bunu, bu bekârını 
intihaba mecbur oldum, evlendim. 
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 İzdivacımın birinci ayında kendime nasıl yazık ettiğimi anladım, şiirle intihar 
etmiştim, şair olmayan her koca, bir mümeyyiz, bir zabit, bir dişçi, hatta bir işsiz, bir 
kumarbaz, bir sefih bile gözümde büyük, yüksek insan görünmeye başladı. Benimki ne 
alelacayip bir mahlûktu… Evvela bir fotoğraf merakına düştü: Kendisini çehre itibarıyla 
Avrupa şairlerine benzetmeye uğraşıyor ve o şekillerde beş, on, on beş türlü resimler 
çektiriyordu. Gâh rustanlığa özendi, uzun bir redingot giydi, yüksek bir yaka taktı, siyah bir 
fular doladı, kollarını kavuşturup yirmiden fazla fotoğraf aldırdı. Sonra bundan vazgeçti, 
bıyıklarını tıraş etti, saçlarını kestirdi, çehresini armudi yaptırdı, potu karalı elbiseler 
ısmarladı, (Anri Batay) olmaya çalıştı. Yapamayınca sakal koyuverdi, saçlarını kıvırdı, 
kendisini Polenezya vahşisine benzetti ve: 
-    Nasıl tıpkı ( Rişin), değil mi? 
diye müftehirâne karşıma geçti. O zaman nasihat ettim: 
-  Yavrum, dedim, sen benzesen benzesen hani (Piyer Loti)nin kendisini Aksaray beyine 
benzeterek çıkarttığı fesli, bıyıklı, uzun boyun bağlı, yeleksiz bir fotoğrafı vardır, en ziyade 
ona benzeyebilirsin! 
 Kızdı, Frenkleri taklitten vazgeçti… Bir gün odasına girdiğim zaman köşedeki şark-
kâri sedirde onu nasıl, ne kıyafette görsem beğenirsiniz? Aklınıza gelmez ki… Ayaklarında 
sarı çedik pabuç ve kırmızı şalvar, başında kavuk ve sırtında işlemeli mintan, bağdaş kurmuş, 
divite batırarak kamış kalemle cızır cızır şiir yazıyor!! 
-   Bu ne hâl, dedim, bu ne kıyafet? 
 Hece vezninden tekrar feragat ettim, dedi, aruza avdet ediyorum, Nedimâne gazellere 
başladım, Nedimâne de bir elbise yaptırdım. 
 O gün fotoğrafçı eve geldi, şair Yusuf Semih’in Nedim kıyafetiyle yirmi, otuz resmini 
aldı. İstanbul’da hiçbir mecmua intişar etmemiştir ki onda Yusuf’un bir resmi ve bir şiiri 
münderiç bulunmasın… Çoluk çocuğun sermayesiz, hesapsız ancak üç dört nüsha 
neşredebildikleri döküntü mecmualarda bile onun muhakkak yeni çeşit bir resmi vardır. 
Geçen ay eve bir çocuk dadandı, güya İstanbul’un en istidatlı, en güzide ressamı imiş, şöyle 
şahsiyeti, böyle hususiyeti var imiş, günlerce Yusuf’u karşısına aldı, güya yağlı boya resmini 
yaptı. Aman Allah’ım o ne baygın suratlı bir resimdi! Yusuf Semih bu levhanın üzerinde 
sanki tatlıdan yapılmış bir bebekti, sobanın sıcaklığı ile sulanmış, çehresinin her hattı aşağıya 
doğru kayıyor, eriyordu. İşte bu resim o sene Mekteb-i Sultani’deki sergide teşhir olunacaktı, 
ben bu sefer rengârenk rezil olacaktım. Geçen gün gamlı gördüm, “Nen var?” diye sordum. 
-    Şuna, buna benzemeye çalışmakla hayatımı heder ettim, hakkın var imiş, dedi, niçin ben 
de kendime göre hususi bir çehre ve kıyafete malik olamadım, meselâ Celal Sahir gibi… Bu 
adam yoktan bir tip meydana getirdi! 
Hissettim ki kocam bunu söylerken (Beyaz Gölgeler) şairini bir kalık suda boğacak kadar 
gayzlı, kinli idi! 
-  Yok, canım, dedim, onunki de kendinin değildir, merak etme, o da (Mavi ve Siyah) taki 
Ahmet Cemil’i taklit etti! 
-  Sahih karıcığım, dedi, güzel buldun! 
 Sevincinden boynuma sarıldı. Öyle memnun olmuştu ki… Zaten Yusuf Semih’in ne 
muhabbetine, ne de husumetine güvenilmez. Üç, dört, saat beni canının içine sokacak gibidir, 
sonra birden değişir, yüzüme bir düşman gibi bakmaya başlar, konuşmaz olur, yanımdan 
bucak bucak kaçar ve gider, kadınlar aleyhinde uzun, sert, terbiyesiz manzumeler yazar. Fakat 
buhranı geçer geçmez ayaklarıma kapanır, ağlar, sızlar. Böyle bir zamanda, Fuzuli’nin yanık 
gazellerini inleye inleye okuyarak başını dizlerime dayadığı bir gün elimi keskin bir giyotin 
bıçağı gibi şu özenti şairin boynuna indirmeyi ne kadar istiyorum! Meselâ şimdi bahar değil 
mi? “ Haydi Yusuf, seninle biraz kırlarda dolaşalım!” desem: 
-  Bahar ne bayağı bir mevsimdir, rica ederim, adileşmeyelim, baharda kırlar kuzular ve 
inekler içindir! 
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gibi bir saçma cevap verir ve tutar yağmurlu, puslu, berbat bir akşamüzeri bana yayan Şişli 
tepelerine çıkmayı teklif eder. Bir ziyafette miyiz, surat asar, “İnsanlar cemiyet halinde iken 
ne tahammül-fersa!” der. Yalnız mıyız “Ah, der, bu ne ölü belde, bana insanlarla değil, 
hayvanlarla meskûn gibi geliyor!” gülenlere kızar: “ Adamlar gülünce hayvanlaşır!” der. 
Ağlayanlara da aleyhtardır: “ Gözyaşı ancak delik deşik ve çürük yüreklerden sızar!” diyerek 
istikrah eder. İstikrah eder, ulviyet taslar da sonra aşçı ile hizmetçinin peşinden köşe bucak, 
saklambaç oynar. 
 Ah, bu ne çekilmez bir mahlûktur! Nazarında mühim iki mesele ve iki meşgale 
mevcuttur: Kendi çehresi, yani fotoğrafı, bir de başka şairin eseri… Bunun haricinde dili 
tutuk, gözleri fersiz, vücudu düşük, hülâsa hararet-i hayatı noksandır. 
Ya arkadaşları… O fosur fosur sigara içen, o kötü kötü öksüren, o ayakkabıları pençeli, boyun 
bağları lekeli, elbiseleri ütüsüz ve saçları kepekli yamru yumru, çirkin, mağrur adamlar, bu 
şair taslakları ve muharrir ucubeleri… Yarım saat sohbetlerini dinlemeye bütün başka hiçbir 
kadın tahammül edemez. Ali Kemal’in dediği gibi: 
 
İnsan Karadağ olsa getirmez buna takat 
Hatta Karadağ değil, Kafdağı olsa bile… 
 
Bir koca ki şiir nedir ömründe okumamış, şair nedir tanımamış, işte bir böylesi gözümde 
tütüyor ve bir memleket ki şiiri yasak etmiş ve şairleri tımarhaneye sokmakmış, böyle bir yere 
içim atılıyor! 
 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara: 28, 8 Şaban 1340 / 6 Nisan 1338 / [6 Nisan] 1922 Perşembe  s. 2) 
 
Manzum Hikâye 

Deniz Banyosu 
 

Mahmur mahmur uyandım bülbüllerin sesinden, 
Ufuklar ağarmıştı fecrin ilk busesinden; 
Tepeler dumanlıydı, sular eflatun, sarı, 
Pembe bir sis içinde Anadolu Hisarı… 
Deniz, rüyaya dalmış bir kız gibi yatıyor, 
Kalbi, kayalılarda yorgun yorgun atıyor… 
*** 
Şen bir sesle ansızın uyandı karşı kıyı: 
Kim söylüyor bu benim en sevdiğim şarkıyı?. 
Dağdan dağa vurdukça bu hicranlı akisler 
Parçalanıp dağıldı kalbimi saran sisler: 
 
Yine böyle bir gündü.. Hülya dolu bir mevsim, 
Bütün aşkım, gençliğim; bütün hırsım, hevesim 
İçimde kaynıyordu tıpkı yanardağ gibi.. 
Aşk, alevden örülmüş bir sihirli ağ gibi 
Hissimi, irademi gittikçe bürüyordu, 
Kanım, damarlarımda sanki köpürüyordu! 
*** 
Ansızın bu şarkıyı duydumdu o gün yine, 
Gönlüm akıp gitmişti dalga dalga engine: 
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Durgun sulara düşmüş ince, çiçekli bir dal 
Gibi geçti sahilden ağır ağır bir sandal; 
İçimde görmediğim, bilmediğim birisi, 
Yeşil gözlü, sarışın bir ilkbahar perisi! 
Kahkahası, bakışı, ruhu saran bir büyü, 
Söylüyordu bu benim en sevdiğim türküyü… 
 
Yürüdüm arkasından.. O, suda ben karada, 
Ya var, ya yoktu ancak beş on adım arada; 
Gitti.. Issız körfezin bir kenarına çıktı, 
Başörtüsü omzunda, göğsü bağrı açıktı, 
Yosunlu kayaların arasına saklandım, 
Kalbim, göğsümü sanki delip çıkacak sandım! 
Etrafı gözleyerek soyundu ağır ağır, 
Bir ses diyordu: “Bağır.. Bütün hırsınla bağır!.” 
O kadar içim dolu, o kadar asabiydim, 
Birden bire düşecek bir yıldırım gibiydim!.. 
*** 
Kıpkırmızı, ipekten deniz esvabını giydi, 
Sahilde açıvermiş bir gelincik gibiydi! 
Yok, bir sevda kızı ki, ruhu alev kanatlı; 
Doğan güneşe karşı gerindi tatlı tatlı! 
Sonra daldı uyuyan mavi, durgun denize, 
Bir kanlı ok saplandı sanki durgun denize!.. 
 

Yusuf Ziya 
 

(Sene:1, Numara: 28, 8 Şaban 1340 / 6 Nisan 1338 / [6 Nisan] 1922 Perşembe  s. 3) 
 
 
 
 
Kısa Hikâye 

Ahlâk Sahibi 
 

 İsmini söylemek istemediğim son asrın genç beylerinden biri, apartmanının züppe bir 
zevkle döşenmiş asri salonunun koltuğuna gömülmüş, elinde Fransızca bir gazete, 
dudaklarının arasında bir kalın Havana sigarası olduğu halde, oturmuş karısını bekliyordu. 
Bu ismini söylemek istemediğim genç işsiz ve güçsüzdü. Fakat birçok düşüncesi ve prensibi 
vardı. Bilhassa para kazanmak hususunda isterdi ki, sarf ettiği paranın membaı kimsenin 
nazar-ı dikkatini celp etmesin. Cebindeki para dedikoduya mucip olmasın. Bunun için kumar 
bile oynamazdı. 
Kapı açılarak içeriye karısı girdi. Yüzü gözü kızarmıştı. 
-  Of, dedi, bu pahalılığa bir çare bulmalı. Bugün yazlık bir yeldirme ısmarladım. Tam seksen 
beş liraya çıkıyor! 
Genç bey haykırmaktan kendini mani edemedi: 
-  Ne?!.. Seksen beş lira mı?.. Bu bir servettir yavrum. 
-  Dur sözümü kesme; sonunu dinle… 
Tam dükkânın birinden çıkarken yanıma yaşlıca biri sokuldu… Neler söyledi neler… 
-  Eee… Sen ne yaptın? 
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-  Ne yapacağım, hiç! Fakat pek işi ilerletemedi… Söylene söylene beni takip etti, buraya 
kadar geldi. 
İşte bu tuhaf! 
Şimdi de muhakkak kapıcıdan benim kim olduğumu anlamakla meşgûldür. 
Vay küstah vay!.. Bir elime geçerse.. 
Sözünü ikmal edemedi. Kapı çalındı. Kadın boğuk bir sesle: 
-  Odur, dedi. 
Merak etme. Beyi buraya kabul et. Tam zamanında ben ona kendimi gösteririm. Bir ders 
vereyim de görsün!.. 
Kadın kapıyı açtı. Eşikte sevimli bir ihtiyar görümdü. 
-  Israrımdan dolayı kusurumun affını istirham ederim hanımefendi dedi. 
-  Ben evli bir kadınım. 
-  Ehemmiyeti yok. Güzel bir kadınsınız. 
-  Size kalbin bütün coşkunluğu ile hissiyatımı anlatacak olursam sofradan İskender bendenizi 
kabul etiğinizden dolayı maatteessüf olmazsınız. 
Hem söylüyor, hem içeriye doğru ilerliyordu. Genç kadın, hiçbir şey söylemeden duruyordu. 
Bu aralık asri bey göründü: 
-  Bir ailenin harimine sokulmaya cesaret ediyorsun ha!.. Fakat bu en büyük bir ahlâksızlıktır. 
Bundan daha şeni bir hareket olmaz. Bu küstahlığınızdan dolayı sizi karakola teslim 
edebilirim, fakat etmeyeceğim. Sizi ben kendim cezalandıracağım. 
İskender Bey korku ve hayretle, gencin sözlerini dinliyordu. Ve devam etti: 
-  Afif bir kadını iğfal etmeye çalıştığınız için harimime seksen beş lira ceza-i memnu 
vereceksiniz! 
İhtiyar beyin yüzü kıpkırmızı idi. Bunu duyunca morardı. 
-  Seksen beş lira mı? 
Genç bey, küçük bir rovelverin namlusunu okşayarak, munis bir sesle tekrarladı: 
-  Evet. Seksen beş lira! 
İhtiyar bey. 
-  Peki dedi. Fakat bir şartla. Bana şu köşedeki dükkândan bir “ Ay Dede” alıp geliniz! 
-  Bu ricanızı reddedemeyeceğim. Seksen beş lirayı veriniz. Gazeteyi alıp getireyim! 
İskender Bey cüzdanından seksen beş lirayı çıkarıp verdi. Genç bey paraları cebine 
yerleştirdi. Fesini giyip çıktı. 
*** 
Asri beyimiz, iki saat sonra elinde bir “Ay Dede” ile geldi. Karısı yatmıştı. Ayak ucuna 
oturdu: 
-  İstirahat et karıcığım, dedi, bizim sersem misafir gazetesini beklememiş.. İyi etmiş. Şimdi 
sana “Ay Dede”yi okurum… Bol bol güleriz…. 
Karısı tebessüm etti. Kocası sordu: 
-  Yeldirmen ne vakit hazır olacak. Terzi elini biraz çabuk tutsun, havalar ısındı! 
 

Kumru 
 

(Sene:1, Numara: 28, 8 Şaban 1340 / 6 Nisan 1338 / [6 Nisan] 1922 Perşembe  s. 4) 
 
 
Hilal-i Ahzar’a Bir Tuhfe-i Nâçizane 
 
Sakinameden 
 
Gel nerdesin ey saki-i vecd-aver-i can ey 
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Ta ki bevada söyle niyaz ehline ta ki 
Canlandı yine fasl-ı tarab aldı getirdi 
Her tövbe-i bî-vakti çemenden çekilindi 
Gel pir-i mugan hürmetine bezl-i neşat et 
Tefsirine mi ayetinin başladı ney 
Bigane-i lütuf olma verir gördüğün ihvan 
Nakdine-i can olsa da her şair için pey 
Nâ-puhtelerin rağmına doldur ki şarabın 
Dil-mürdeleri cer’-i can-bahş kılar Hay 
Narınla Yakup Tahir’i, Baki’yi bırakma 
Nurunla şu Cevdet’te akıl namına bir şey 
Yol yoksa helalindeki ikbale cihanın 
Gel bari hıramından anın kâm alalım hey 
Varsın dökülen mey, kırılan cam-ı cem olsun 
Sen sade gönül kırmaya hoşnut ola cem ki 
Ellerde kadeh, önde ser ü şan-ı muhabbet 
Baştanbaşa zevk âlemini tayy edelim tayy 
Mahşerde bizim devlet-i didar ile ekser 
Dünyada bizimdir yine mahbub-u kadeh, mey 
Saki bedel-i cam [ okunamadı   ] 
                                                                       
 

Süleyman Nazif 
Müstensihi: Ali Haydar 

 
(Sene:1, Numara: 28, 8 Şaban 1340 / 6 Nisan 1338 / [6 Nisan] 1922 Perşembe  s. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
( Divan-ı Fevzi) den: 
 
  Gazel 
 
Yine ol şuh bugün meclis-i mestane gelir 
“ Gelir ama ne gelir Arap da cûyâna gelir” 
Şimdilik cevrini teşmil-i cihan eylese de 
Şüphesiz bir gün o fettan dahi imana gelir 
Def olup bir iki günden gidecekmiş düşman 
(Bursa) dan (Fazıl) a bol bol yine kestane gelir 
(Haraşo)larla bu gün (bar) a gidip zevk arayan 
Önce divane gider, sonra da divane gelir 
Çalışır (Kirpi-i Devran) ile ( Fevzi-i Fakir) 
Paralar rahin-i tebdil ile (Mihran) a gelir 
Ezkaza ta (Kızıl Elma)da bir ateş çıksa 
Bir kıvılcım da bizim yastığa, yorgana gelir 
Marta, nisana gelir zannediyorduk sulhu 
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Kim bilir belki de kalkar da hazirana gelir 
Lahana yaprakları yaz geldi de serpildi mi bir, 
O hazan bülbülü bilmem niçin efgane gelir 
Atsa şayet biri Naci’ye söz ( İbn’ül Muhtar) 
Kocaman bir yatağan kaptı mı meydana gelir 
Bilmez ol bet keder ve gussa, yaşar şadıyla 
Daima ( Ravza-i Gülhane)ye seyrana gelir 
Ne zaman yolda (Emîrî) yi görürsem kaçarım 
Sanırım çünkü hemen çâk-i kiribana gelir 
A gönül cevrine dehrin metelik verme sakın 
Bil ki her dert ü elem sahib-i irfana gelir 
Kimse derk etmedi hiç sanatımın sırlarını 
Ben hakikat yazarım âleme efsane gelir 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara: 29, 12 Şaban 1340 / 10 Nisan 1338 / [10 Nisan] 1922 Pazartesi  s.  2) 
 
 
 
 
 
Kısa Hikâye 

Olursa Böylesi Olsun 
 
 Coşkun ve keskin bir millet-perver (Çok eskiden tanırım, ilk defa devr-i sabıkta, 
Yıldız’da görmüştük) geçen gün bana dedi ki: 
-  Adam, bırak şu memleketi… Milliyet-perverlik böyle mi olur? Darülfünun gençleri 
hareketlerinde tek başına kaldılar, kimse, kimseler, kimsecikler, onlara peyrev olmadı, 
olamadı. Yazık vallahi bize, hepimize, böyle mi olacaktı? Böyle mi olmalı idi? İsterdik ki 
herkes, her fert, seviyesi, sınıfı, mesleği, nispeti, cinsiyeti ne olursa olsun umumen şu ulvi, 
muazzam, muhip, harekete iştirak etsin, milliyeti istihkar edenlerden yel-dil ve yek-avaz 
olarak hıncımız alınsın ve bu hususta kati bir ittifak, bir tesanüt göstersin! 
Ben sordum: 
-  Ne gibi efendim, dedim, nasıl? 
O hayret ve hiddetle karışık bir coşkunluğa kapıldı: 
-    Ne gibi, nasıl mı dediniz? Nasıl olacak, basbayağı: Münasebetimizi vatandaş sıfatıyla 
onlarla kesmek suretiyle… Meselâ, evet meselâ, bu hainler boş dershaneden süklüm püklüm 
çıkardılar, kös kös Beyazıt meydanına doğru yürüdüler, tramvayı atlayacaklar, ayaklarını 
basamağa koyarken hemen biletçi göğüslerine dayanmalı: “ Sizinle biletçi sıfatıyla 
münasebetim münkatıdır!” demeli… Vatman da başını çevirmeli: “ Kondüktör sıfatıyla 
münasebetim münkatıdır!” diyerek cereyanı kesmeli, bunları aşağıya inmeye mecbur etmeli! 
-    Ey… 
-    Kemal-i mahcubiyetle arabaya doğru mu yürüdüler, arabacı da aynı mukabelede 
bulunmalı: “ Sizinle münasebete girişemem!” demeli… Hainler yokuş aşağı iniversinler, ne 
olur, ayaklarını taştan mı sakınacağız..? 
-    Sonra… 
-    Sonra onları bir hararet basar; bir dükkâna girip “ Bize şuradan bir limonata ver!” dediler 
mi dükkâncı bardağı rafa koyarak: “ Münasebetimiz münkatıdır, aşağı kapıya!” cevabını 
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vermeli… Köprü tahsildarları da yakalarından tutmalı: “ Biz hainlerin kuruşuna el süremeyiz,  
geri dönün!” diye haykırmalı! 
-   Peki ama karşıya nasıl geçerler? 
-    Geçmesinler, geçmesinler, köprüyü bir millet düşmanına geçirmek için kurmaz a!? 
Sandalcılara müracaat ederlerse alacakları cevap şu olmalıdır: 
“ Size yasak!” 
Evvela bilir ki bu müderrislerden birinin evi İstanbul tarafındandır… 
Ziyanı yok, kapıyı çaldı mı, uşak ve hizmetçi başını pencereden uzatmalı: “ Sizinle 
münasebetimizi kestik!” diye yüzüne çıkışıvermeli… 
Vapura mı girecekler, çîmacılar derhal iskeleyi çekivermelidirler: “ Geçilmez!”… Hatta 
dilenciler ianelerini hükümetler verdiklerini kabul etmemelidirler, selam yüzüne hasret 
kalmalıdırlar. 
Ya çocukları, refikası ve sair akrabaları 
Onlar da: “ Biz seni artık tanıyamıyoruz, reddettik, ayrıldık!” diye üst kattan haykırışmalı… 
Alâ, fakat o yoldaki biletçi, vatman, limonatacı, tahsildar, kayıkçı, çımacı ve saire bunların 
millet haini olduklarını nereden anlayacaklar? 
Nereden olacak, alınlarındaki karadan! 
 

Kirpi 
 
 

(Sene:1, Numara: 29, 12 Şaban 1340 / 10 Nisan 1338 / [10 Nisan] 1922 Pazartesi  s.  2) 
 
Asrîler Serisi 
 
               - 1 - 
 
Gönlü de hayatı gibi derbeder, 
Öğleyi güç halle evinde eder. 
Bir dakika fazla kalsa yerinde, 
Bir gerginlik duyar sinirlerinde 
 
Dinlemez ne yağmur, ne de fırtına, 
Çarşafı taktığı gibi sırtına, 
Dolaşır dünyayı hemen bir anda.. 
Damarlarındaki o çılgın kanda, 
Bir arzu vardır ki coşar muttasıl 
Ellerden ellere koşar muttasıl.. 
- 2 - 
Ne gecesi belli, ne de gündüzü, 
Ressam paletine benziyor yüzü, 
Her gün birisine alıp koluna, 
Piyasaya çıkar Divanyolu’na 
 
Dünyada arzusu ne aşk, ne bir şey 
Olsa da yanında hatta şık bir bey 
Düşüncesi yalnız (öfe) yapmaktır 
Bir avanak bulup külah kapmaktır 
Bu prensiple her gün birkaç (tür) yapar 
Nihayet bir yerde uzanıp yatar 
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Burhanettin Ali 
 

(Sene:1, Numara: 29, 12 Şaban 1340 / 10 Nisan 1338 / [10 Nisan] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 
Nakş-ı Ber-Âb 

Yine Tali’ Kuşu Konuyor! 
 

 Bilmem ki Hüseyin Cahit Bey’in eline, vaktiyle, Vefa mektebi müdür-ü sanisi veya 
(Sabah) gazetesi mütercimi iken hâl ve istikbal-i aşina bir falcı karı bakmış, bakmış da şöyle 
demiş mi: 
“ – Benim şirin beyciğim, hiç üzülme, yüreciğini üzme, tali’n çok açık, çok ikballi.. Bugün 
biraz dardasın, gözün güzel görmek istiyor, iyi şeye hevesleniyorsun, bağım olsa, bahçem 
olsa, at alsam araba alsam, konak görsem, rahat görsem diyorsun… Meraklanma hepsini 
görecek, her istediğini yapacak, pula, paraya doyacaksın! Bir sene sonra mı desem, beş sene 
mi, bu memlekette bir kızılca kıyamet kopacak, başlar ayak olacak, aka kara, karaya ak, 
makasa bıçak, bıçağa makas diyecek, sen de yoktan âdem, açtan tok olacaksın… 
 Beş liracıktı, beş yüz liracıktı, beş bin liracıktı, derken cebinden sarı sarı liralar 
taşacak; beş odalı, on odalı derken yirmi odalı konaklar gözüne ufak görünecek… 
 Bir kat elbise, beş kat elbise, on beş kat elbise derken elli kat elbise dolaplarına istif 
olacak… Herkes aç kalacak, sen tok duracaksın! Avrupa’da sen gezeceksin! Ne nazır 
olacaksın ne âmir… Fakat öyle bir mesnede geçecek, öyle bir mansıba konacak, öyle 
zahmetsiz, mesuliyetsiz bir işe gireceksin, azli olmayacak, tenkihâtı olmayacak, nerede 
bulunsan maaşın tıkır tıkır işleyecek, nereye gönderseler paran arkadan tıpış tıpış yetişecek! 
Rüyada göremeyeceklerini görecek, hülyândan geçmeyenleri geçireceksin! Sürgüne bile 
gitsen arkadaşların zindanda, sen şatoda oturacaksın… Nis [Nice]’te köşklerin olacak, 
Montekarlo [Monte Carlo]’da otellerin… Benim şirin beyciğim, ver bana bir çeyrek, sen 
Türklerin içinde biricik olacaksın, gam yüzü görmeyeceksin, kasvet çekmeyeceksin, keder 
nedir, tatmayacaksın!” 
 Evet, bilmem ki istikbalden anlayan bir falcı o zaman böyle, bu derece muvaffakiyetle 
Dayinler vekiline keşf-i râz etti mi? Etseydi bile herhalde buna ilk inanmayacak olan evvela 
Hüseyin Cahit Bey olacaktı. Bu mansıp ve bu memuriyet ne nimettir, onu ancak kendisi de 
biz de şimdi, şu son senelerde anladık. İşte gazetelerdeki mütemadi ilamlara, tebliğlere 
bakarak aramızda bir bahtiyarın daha mevcut olduğunu ve yakında muradına ereceğini kemal-
i heyecanla anlıyoruz. Biz Darülfünun meseleleriyle boş boşuna uğraşır, didişir, tepişirken 
bakalım bu defa da şu hüma-yi ikbal, şu saadet kuşu milyonlarca Türkün içinden kimin, hangi 
tâli’-i kahramanın başına konacak… 
 Fakat bana kalırsa on senedir bir İttihatçı kavasında yuva kurup yaşamış olan şu tâli’ 
kuşu kendisine yine aynı cinsten bir baş, bir İttihatçı başı seçer… Bizde meşrutiyet ilan edileli 
beri tâli’ kuşları ya leylek cinsindendir: Konmak için bir baca arıyorlar yahut baykuş 
hilkatindeler: Sinmek için ocaktan hazz ediyorlar! 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:30, 15 Şaban 1340 / 13 Nisan 1338 / [13 Nisan ] 1922 Perşembe  s.   1) 
 
Be Tarz-ı Kudema / Dedim, Dediler 
 
Tuttular yârime bî-hüsn ü melahat dediler 
Gördüler lütfünü, mahrum-u semahat dediler 
Sürdüler zevk ü sefa bir nice demler, sonra 
Bu güzel cennete, peygule-i mihnet dediler 
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Lütfedip set çekiniz gayrı şu küfrana dedim 
Buna mani oluyor eldeki nimet dediler 
Yok selamet, bu sizin tuttuğunuz yolda dedim 
Sen sen ol, etme sakın gayra delalet dediler 
Böyle demlerde sükût eyleseniz bari, dedim 
Koymuyor gayret-i millîye, hamiyet dediler 
Sizi gûş eylemiyor kimse dedim, bir gün olur 
Bize heykel diker elbette bu millet dediler 
Dedim asla yürümez laf ile peynir gemisi 
Söyledik doğruyu, ecdadına rahmet dediler 
Dedim onlar gülerek geçse ne var, başımıza 
Getirirler yine bin türlü felaket dediler 
Gelecekler buna yok çare dedim, ah o zaman 
Eyleriz biz de hemen(Mısır) a azimet dediler 
Bu sıcaklarda gidilmez, kalınız yurtta dedim 
Çünkü sahilde olur emn ü selamet dediler 
Bir değirmen gibi dünya dönüyor işte, dedim 
Bize, öyleyse, gelir bir daha nöbet dediler 
Âkıbet dinlemeyip pendimi tevbih ederek: 
Git de tullâba biraz eyle nasihat dediler 
Dönerek onlara: “ Gel yapmayınız böyle” dedim, 
Terk-i azim eylemezük kopsa kıyamet dediler 
Gözünüz zannederim (Tahir Nadi)de dedim, 
Kimde var öyle eda, öyle belâgat dediler 
Dedim: Ehramı (Celal Nuri) (Kemal)in yerine 
En güzel (lahne) ye malik odur, elbet dediler 
Şeyhiniz nerede gidip bir göreyim bari dedim 
Olamaz, şimdi o meşgûl-ü ibadet dediler 
Baktım onlar dahi söz dinlemiyor, vazgeçtim. 
Aferin! Böyle olur vâkıf-ı hikmet dediler 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:30, 15 Şaban 1340 / 13 Nisan 1338 / [13 Nisan ] 1922 Perşembe  s.   1) 
 
 
Mehmet Emin Bey 
 
          - Musahhih Şekli - 
Yazıyordum: Tanyeriydi simsiyah 
Yazıyordum: Gerçi yoktu okuyan. 
Yazıyordum: Ağlıyordu Hamdullah 
Yazıyordum: Gülüyordu her duyan 
 
Üstünde ah ne çiçek var, ne de yeşil bir yaprak 
Agu almış içerisine ulu ağaç kütüğün! 
Bence kişi ister şimdi başcağızın okutmak 
Ey milletim! Yok mu senin bir yapıcı büyüğün! 
 
Ey koçyiğit, tosun kardeş! Tasa etme gam etme 
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Eğerçi sen bahtını yarlık illerine ermedin; 
Lakin sana (Ey Türk Uyan) dedim de ben şiirime 
Uzun uzun esnemekten gayrı cevap vermedin! 
 
Yüce ırkım! Kervanını ataların bir zaman 
Kafkaslardan, Urallardan sapasağlam aşırdı; 
Fakat sonra ne oldu ki ey gökleri yaradan 
Birçok adam düz caddede tutup yolu şaşırdı! 
 
Türk dilimin bostanına olsun diye peşkeşim 
Demet demet yonca derdim, Tatarca’dan, Uygur’dan; 
Hem Dimyat’a pirinç için gidiyorken kardeşim 
Sen şu işe bak ki oldum evimdeki bulgurdan! 
 
Ne harmanda saman kalmış, ne de köyde değirmen 
Çoban gitmiş ırgatlığa, bir süren yok davarı; 
Dilimizin uçkurunu bağlamasam eğer ben 
Yad ellerde parçalanıp gidecekti şalvarı! 
 
Yazacağım: Olsa güneş simsiyah 
Yazacağım: Olmasa okuyan 
Yazacağım: Ağlasa da Hamdullah 
Yazacağım: Gülse bile her duyan 

 
Fazıl Ahmet 

 
(Sene:1, Numara:30, 15 Şaban 1340 / 13 Nisan 1338 / [13 Nisan ] 1922 Perşembe  s.   2) 

 
 

Acı Bir Bahar Hatırası 
 
 Küçük iken fena huylarımdan bir tanesi de mektepten kaçmaktı. Sekiz yaşından on 
sekiz yaşına kadar, yani mektebe devama mecbur olduğum bun on sene zarfında kaçmak 
fırsatını hiçbir zaman kaçırmazdım. Ne iptidaisini, ne leylisini, hata ne âlisini, hülâsa 
mekteplerden hiçbirisini sevmek, hatta sevmekten vazgeçtim, benimsemek bile bana 
müyesser olamamıştı. Gözüm hep dışarıda yaşardı. Fakat öyle birçoklarının yaptığı gibi 
azgınlık ve haşarılığa meydan bulmak için değil, sırf kırlarda dolaşmak, mevsimlerden 
istifade etmek için… Ben çocukluğumda adeta bir şair idim, şair olacak gibiydim, öyle 
başlıyordum, fakat mektepteki iki şair beni – ne asabiyet – şiirden tiksindirmişler, zorla nasir, 
yani daha az gülünç bir adam yapmışlardı. 
 Her ne ise, galiba henüz on üç, on dört yaşlarındaydım, mevsim bahardı. Hem böyle, 
bu seneki gibi şaşalı, şevketli, feyyaz bir bahar… İstanbul’un her tepesi renk, aydınlık, rayiha 
ve feyz içinde her gün biraz daha güzelleşiyor, biraz daha çiçeklenip yeşilleniyordu. Canım 
tenha bir tepede yarı yapraklanmış yaşlı bir ahlat ağacının altına uzanıp bütün bir gün baharla 
karşı karşıya, baş başa, göz göze kalmak istiyor, mektebin gölge ve rutubet içindeki sarnıç 
sesli dehlizleri aklıma geldikçe sırtımdan yüreğime kadar işleyen soğuk, sıtmalı ürpermeler 
geçiyordu. 
 Mektepten yine kaçmayı, yani bahardan bir gün daha çalmaya karar verdim. Ah bu 
heyecan!.. Galiba ben mektep kaçkınlığını biraz da şu tatlı helecan, tehlike ve korku ile 
karışık zevki için yapardım. O akşam akrabadan birisinin evinde kaldım. Ertesi sabah iki 
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arkadaşla bir tarafta buluştuk, onlar da benim gibi bahar ve firar düşkünleriydi. Neşe ve 
endişeden daimi bir teheyyüç içinde gideceğimiz semti kararlaştırıyorduk. Sabah güneşi 
başımızın üstünde parıl parıl yanıyor, uzaktan Çamlıca ve Kâğıthane tepeleri bir ökse gibi 
yemyeşil, bizi kendisine çekiyordu. Öyle bir yere gidilmek icap ediyordu ki görünmek, 
tanınmak korkusu olmasın… Nihayet Eyüp’te karar kıldık. Methini işittiğimiz fulya tarlasına 
çıkacak Haliç’i seyredecek şiirler söyleyecek, şiirler okuyacaktık. O zamanlar da henüz 
tarihteki Lale Devri keşfolunmamıştı. İstibdat çocukları Nedim’in Sadabad’ı hakkında harf ü 
ahd bilmezlerdi. Bilmediğimiz içindir ki fulya tarlası gayemizi teşkil etmişti. 
Sıra paramızı hesaba geldi. 
 Bende on, on iki kuruş vardı, öbürlerinki de yirmi beş, otuz kuruşu geçmiyordu. “ 
Yetişir, çok bile…” dedik ve – hiç unutmam – Vefa yokuşundan, pür-neşe Unkapanı’na indik. 
Kâğıthane mevsimi için hazırlanmış üzeri şems siperli mücella bir sandal ile pazarlık ettik. 
Açıldık. 
 Ne durgun, ne parlak bir gündü yarabbi… Haliç ne nefis, ne şevkli idi! Çekiç sesleri, 
vapur düdükleri, sandalcı nidaları, sakin fabrika dumanları, sonra hürriyetimiz… 
Yüreklerimiz sevincimizden içimizde kadife bir yastığa sürünür gibi, erir gibi oluyordu. Cıvıl 
cıvıl mütemadiyen ötüyorduk. Fakat yanaşırken sandalcı keyfimize ilk darbeyi vurdu: 
On kuruş olur mu? On beş kuruş demiştik, bir çeyrek daha vereceksiniz! Beş kuruş için yalan 
mı diyeceğiz? 
diye ağız kalabalığı yaptı; utandık, istediğini verdik… 
o zaman ben: “ Karnım acıktı!” dedim. Öbürleri “ Kebap yeriz!” dediler. Eyüp’ün kebabı 
meşhurdur diye işitmiştik ya… Fakat para? İçimizden birisi: 
-    Adam sen de dedi, kebap da para ile mi? Şişi on para mıdır, nedir? 
Karanlık, isli ve kirli bir dükkâna girdik. Geveze bir aşçı, ellerini yeşilli sarılı yarı ıslak 
peştamalına silerek: “ Buyurun beyler!” avazıyla önümüze düştü. Ömrümüzde 
kendiliğimizden bir lokantaya girmiş, adamalar değildik… Galiba şaşalıyor, acemiliğimizi 
belli ediyorduk. 
-  Sade mi, peynirli mi, yoğurtlu mu? 
suallerine, ucuz olsun diye “sade!” cevabını verdik. Biraz sonra önümüze ufacık ufacık ve 
yumuşacık et parçaları koydular. Lezzetsiz göründü. Kebapçı mütemadiyen teklifatta 
bulunuyordu: 
-   Birer yoğurt mu verelim, yoksa birer kadayıf mı? İsterseniz karşıdan börek aldıralım. 
Biz hep reddediyorduk. Paramızın yetişmemesi ihtimali keyfimizi kaçırmıştı. Nihayet sorduk: 
Kaç para etti? 
Otuz iki buçuk… 
 Yüzümü Emirgân tepelerindeki erguvanlar gibi bir pembelik sardı; arkadaşlarım ise 
gideceğimiz tarladaki fulyalar gibi sapsarı kesildi. Dükkâncının istihfâf-kâr nazarları altında 
bir loş köşeye geri geri çekildik, baş başa verdik, konuştuk, konuştuk, sonra ceplerimizi 
çevirdik; bütün mevcudiyetimizi topladık, hesapladık, tam otuz iki kuruş etti. Kebapçıya 
mahcubâne, pis perdeden ben : 
-  Yirmi parası eksik… 
dedim, o, cömert davrandı: 
-  Ziyanı yok, beyim, siz sağ olun! 
Dedi. Ayaklarımız dolana dolana, ruhumuz fütur içinde Eyüp çarşısına çıktık. Üçümüz birden 
bağırdık: “Dönelim!” 
Döndük. 
 Şimdi arkamızı Eyüp’ün güneş, renk, rayiha içinde şaşalanan yemyeşil, tertemiz 
tepelerine çevirmiş Cibali – Balat – Unkapanı caddesinin yer yer toz, çamur, çirkef ile dolu 
ufunetli helezonlarında yaya, hatta midemizi de kesemiz gibi alt üst kebabın ateşini bastırmak 
için bir bardak su almak için bile parasız, on parasız İstanbul istikametinde geriliyor, iki saat 
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evvel keyf içinde, eteklerimiz zil çalarak indiğimiz Vefa yokuşuna bir fulya goncası 
koklamadan, bir ağaç gölgesinde oturmadan, bir tutam yonca koparmadan mahrum, mahzun 
ve bî-mecâl nefes nefese tırmanıyorduk. 
 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara:30, 15 Şaban 1340 / 13 Nisan 1338 / [13 Nisan ] 1922 Perşembe  s.   3) 
 

 
Manzum Hikâye 
 
  İlk Aşk 
 
Bir sonbahar akşamı, eylül akşamıydı, 
Bu akşam, sonbaharın en melûl akşamıydı, 
Sıra dağlar eflatun bir dumanla örtülü, 
Ufukları bürümüş gurubun kızıl tülü; 
Kımıldıyor gibiydi birkaç elken enginde, 
Deniz, içinden yanan bir gülistan renginde… 
 
Seyre daldım akşamı dayanıp bir ağaca, 
Günün son ışıkları dağılarak yamaca 
Tutuşturmuştu bütün şu karanlık evleri, 
Çamlardan akıyordu gurubun alevleri… 
*** 
Gün battı.. Şimdi kuşlar yuvasına dönüyor, 
Gün battı.. Son ışılar damla damla sönüyor, 
Bir pembe nur içinde eriyor sanki deniz, 
Eriyor ufuklarda kalan son şuleden iz!.. 
 
Kararırken akşamın bu ateşîn levhası, 
Apansızın serpildi bir kadın kahkahası, 
Baktım: Bu gelen kadın bizim küçük Nesrin’di, 
Tıpkı bir çocuk gibi karşı çamlıktan indi, 
Açılan başörtüsü rüzgârla oynaşıyor, 
Neşe, gençlik bu kızın yüreğinden taşıyor! 
Yaşı on sekiz ama bilmiyor sevda nedir! 
Bilmiyor, ağlayarak bir aşka veda nedir! 
Bilmiyor, bir buseden alınan hazzı henüz, 
Bir yabancı dudağa değmemiş ağzı henüz! 
*** 
Göğe serpiliyorken yıldızlar benek benek 
Gelip girdi koluma gülerek, bükülerek, 
Bir kayanın üstünde seyre daldık engini, 
Suların perde perde yükselen ahengini 
Dinledikçe içimde bir başka his uyandı, 
Gönlümün meşalesi yandı, yeniden yandı! 
 
Oturduk bir kenara, böyle sessiz sedasız, 
Niçin.. Niçin susuyor bu susmak bilmeyen kız?.. 
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Daima neşeliyken bu akşam niçin mahzun?.. 
Bir şey söylemek için çevirdim gözlerimi, 
Eli elime değdi, yüzü yüzüme değdi, 
Ağlamaya başladık, bilmem ki sebep neydi?!. 
 

Yusuf Ziya 
 

(Sene:1, Numara:30, 15 Şaban 1340 / 13 Nisan 1338 / [13 Nisan ] 1922 Perşembe  s.   3) 
 
Kısa Hikâye 
 
     İki Yapışık Kardeşler 
 Esbak bir kaza hâkimi olan Mustafa Necmi Efendi’nin dördüncü zevcesi Eda 
Hanım’dan garibe-i hilkat olarak en son bir çift evladı dünyaya gelmişti. Öyle bir çift ki baş, 
göğüs, mide, kollar ve karın kısm-ı aliyaları müstakil ve beden itibaren bacakları müşterek 
olmak üzere arka arkaya yapışık iki oğlan çocuk. O gece zamanın en meşhur ebelerle emraz-ı 
veladiye mütehassıslarına kadar celp olunmuş ve çocukların göbekleri kesilip kesilmeyeceği 
meselesi üzerinde uzun müddet münakaşa edilmiş iken nihayet Mustafa Necmi Efendi’nin 
hiss-i ubuvveti bu ucube çocukların hakk-ı hayatlarının nez’ine müsaade edememişti. Birisi 
Ahmet, diğeri Mehmet tesmiye edildi. Şahsen de birbirlerine o kadar benzediler ki Eda Hanım 
birine al, diğerine mor takke giydirdiği halde ekseri geceler tersi dönerek yanlışlıkla üst üste 
yalnız birine meme verir, diğerinin feryadı ayyuka çıkardı. Fakat bunların tabiatlarındaki tezat 
daha yedi günlük iken bile başlamıştı. Meselâ uyku saatleri uymaz. Biri diğerini vakitsiz 
uyandırır. Alt kısımları müşterek olduğundan bez değiştirilirken uyumakta diğeri de uyanır, 
zavallı ana ve babaya geceleri rahat ve huzur vermezdi. 
 Seneler geçti. Ahmet ile Mehmet yedişer yaşına geldiler. Gayrî-tabii olduklarından 
pek geç yürüdüler. Çünkü münavebe ile bir istikamete yürümek lazım olduğundan esna-i 
meşide daima biri diğerini taşımak mecburiyetinde idiler. Geceleri arka üstü yatmak 
ihtimalleri yoktu. Ertesi sene eve bir hoca tutuldu ve çocukların dört beş sene tahsillerine 
çalışıldı. Ahmet, ateş gibi okuyor, öğreniyor; Mehmet ise hem okumuyor, hem de hoca dersi 
anlatırken müşterek ayaklarla odadan kaçarak Ahmet’i de sürüklüyordu. Birkaç hoca değişti. 
Fakat hiçbirinin sabır ve tahammülü kifayet etmediğinden on beş yaşlarındalar iken civarda 
Mahmudiye Rüştiyesine verildiler. Ahmet, rüştiyeye ve Mehmet iptidaiyeye kabul edildi. 
Fakat malûm-u evvelin tensibiyle her gün öğleye kadar ve öğleden sonra bu yapışıkların 
yekdiğerinin sınıfında ders okumaları karargir oldu. Zavallı peder ve valide ise İstanbul’da 
gezmedik hekim ve hoca bırakmadılar. Bacaklarla beraber batınlarının da bir kısmı müşterek 
olduğundan ıttıba bir ameliye-i cerrahiyeye ve iki bacağı teker teker taksim suretiyle bu 
çocukların tefrikine imkân göremedi. Gittikçe Ahmet akıllı, zeki, ciddi bir genç oluyor, 
Mehmet ise haylaz, yaramaz ve inatçı kalıyordu. Yirmi yaşını geçtikten sonra bu iki yapışık 
kardeş arasında itilaf edebilecek bir tek nokta bile kalmamıştı. Ahmet’in en mühim endişesi 
teehhül keyfiyetinin adem-i imkânı idi. Çünkü Mehmet zifaf gecesi odaya kabul edilebilecek 
bir adam değildi. Bir gün Mustafa Necmi Efendi ve üç ay sonra Eda Hanım yekdiğerini 
müteakip vefat ettiler ve Ahmet ile Mehmet dayıları Hoca Nuri Efendi’ye tevdi edildiler. 
Mumaileyh ise ikisini de Defter-i Hakani aklâmından birine çırak ettirdi. Meşrutiyetin ilanı 
üzerine ikisi de Jöntürk oldular. Selanik’i ziyaret ettiler. Fakat 31 Mart’tan itibaren 
Mehmet’in itikat ve fenaeti bozulmaya ve muhalefet partisine iltihaka meyletti. Öyle ki 
Mehmet’in yüzünden Ahmet, şeref sokağında meclislere giremez ve Mehmet ise Beşiktaş 
kulübüne giremez odular. Nihayet ikisi de parti hevesinden vazgeçerek tahsili devama karar 
verdiler. Fakat tezat-ı ahlâk gittikçe artıyordu. Az zamanda Ahmet fikren terakki etti. 
Türkçülüğe terfi eyledi. Muharrir, şair, müverrih oldu. Fakat yekdiğerine mübayinen kanaat 
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sahibi olan bu yapışıkları kimse meclisine kabul etmez oldu. Çünkü Ahmet ciddi bir şeyi 
konuşurken, meselâ Turan edebiyatından bahsederken Mehmet meselâ İttihat erkanına karşı 
zemmamlık ediyordu. Bir aralık Mehmet’in Sinop’a nefyi takarrür etmişken Ahmet’in 
nüfuzuyla kurtuldu. Ve mütarekeden sonra Ahmet’in Bekirağa bölüğüne ve oradan menfaya 
gitmesine Mehmet mani oldu. Ahmet, harb-i umumide Cemal Paşa’ya çattı, Suriye’yi gezdi. 
Methiyeler, makaleler, kitaplar yazdı. Şampanyalar içti. Kurnaz Mehmet de boş durmadı. Bu 
saye de yapmadık vagon sû-i istimâli bırakmadı. Mütarekeden sonra artık kudret Mehmet’in 
tarafına geçmişti. Fakat harpte biriken paralar çabuk bittiğinden parasız ve işsiz kaldılar. İkisi 
de Anadolu’ya geçmeye ve orada Ahmet bir memuriyete girmeye ve Mehmet de kardeşine 
mani olmadan ticaret eylemeye karar verdiler. Sefalet ve parasızlık ikisini de birbirine 
affettirmişti. O zamanlar Anadolu’ya gitmek kolay olmadığından gizli seyahat bunları 
birbirine maddeten olduğu kadar manen de daha ziyade yaklaştırdı. İçtihat ve fenaat 
ihtilaflarını bertaraf ettiler, artık ikisi de selameti bunda buluyorlardı. 
 İnebolu’ya çıkınca alelusul tahkik komisyonuna sevk olundular. Komisyon Ahmet’in, 
mâ-sabıkı şüpheli olan yapışık kardeşi hakkında emniyet hasıl edemediğinden ikisini de 
İstiklal Mahkemesi’ne gönderdi. Kılınçarslan Bey, Ahmet’in vücudundan edilecek istifadeye 
Mehmet’in tevlit edeceği mazereti daha faik gördü. Ve  (seciyesiz) diyerek Mehmet’i, yapışık 
kardeşi Ahmet’le beraber İstanbul’a bera-yı iade vapura teslim eyledi. Artık tekrar İstanbul’a 
avdet çaresizdi. Mehmet, kardeşini teselliye uğraşıyor, mutedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na 
iltihak ederek bir işe girebileceklerini söylüyordu. Fakat o aralık İstanbul’dan gelen bir diğer 
vapurun getirdiği gazeteler Ahmet’in (Anadolu’ya firar ettiğinden) Mustafa Paşa divan-ı harbî 
tarafından ( Ele geçtiğinden tekrir-i mahkeme edilmek üzere) mahkûmiyetine karar verildiğini 
yazıyorlardı. İkisi de beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Artık denizin ortasında kalmışlardı. 
Vapur İstanbul’a geldikçe Ahmet çıkamıyor, Karadeniz’e döndükçe Mehmet gözükemiyordu. 
O zaman gemi yolcularından bir operatör meydana atıldı. 
-  İşi bana bırakınız, dedi, ben sizi ikiye ayırabilirim, şimdiye kadar böyle yapışık tamam 
sekiz kardeş ayırdım, sekiz adamı on altıya iblağ ettim! 
 Ahmet’le Mehmet, zaruri, bu defa razı oldular. Ameliyat vapurda yapıldı, hem de 
kemal-i muvaffakiyetle… İki kardeş gözlerini açtıkları zaman kendilerini ayrı ayrı yataklarda 
buldular. Sevinçlerine hadd ü payan yoktu. Haftasında güvertede gezebiliyorlardı. Fakat bir 
gün sohbet arasında bir münakaşaya tutuştular, Ahmet, Mehmet’e: 
-   Sen hainsin, hain-i vatansın! diye haykırdı. Mehmet: 
-  Ocakçı! diye mukabele etti. 
Birbirlerinin boğazlarına sarıldılar, gırtlaklaşıp boğuşuyorlardı; Ahmet bir aralık Mehmet’i 
yere yatırdı, sonra Mehmet Ahmet’i altına aldı. Sille,  tokat, tekme derken, ikisi birden 
güverteden kaydılar ve vapur halkı müdahaleye vakit bulamadan denize yuvarlandılar. 
Dalgalar vücutlarını ilelebet birbirinden ayırırken ve sular ağızlarını tıkarken bu iki yapışık 
kardeşin son sözleri: 
-  Hain-i vatan! 
-  Ocakçı! 
oldu ve bu acayip, muhayyir-ül-ukul, nâ-kabil hal-i sergüzeşte ölüm nihayet verdi, bu işi ölüm 
fasıl etti. 

Kıvılcım 
 

(Sene:1, Numara:30, 15 Şaban 1340 / 13 Nisan 1338 / [13 Nisan ] 1922 Perşembe  s.   4) 
 
Be-Tarz-ı Kudema 
 
   Gazel 
Bilmezdim özüm herkese medyun imiş ben 
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Alâm ile, ekdar ile meşhun imişim ben 
Azade-i serim zannediyordum meğer eyvah 
Bir yüz liralık kâğıda meftun imişim ben 
Bî-fasıla öttürmede devran beni şimdi 
Bir zurna, ya tambur, ya kanun imişim ben 
Farkında değildim, biri ikaz ediyordu 
Her subh u mesa akil-i zeytin imişim ben 
Birkaç senedir hem bu züğürtlük sebebiyle 
Hasretzede-i sine-i gülgûn imişim ben 
Sanmakta idim gülmekte, güldürmedeyim ah 
Mela-yı zamandan bile mahzun imişim ben 
Câh ehli yaşar öz ile sandımdı mukdim 
Yarab ne serâsime ne mecnun imişim ben 
Bildim derecem (Gâve) çıkıp yave yazınca 
İklim-i mizaç içre (Feridun) imişim ben 
Cahillerin attıkları ok etmedi tesir 
Güya ki bir allame-i efsun imişim ben 
Sordum “ Ne haber var?” diyerek mir-i (Kemal’e) 
Bir hafta kadarcık dedi, mezun imişim ben 
Tesir ediyormuş nefesim herkese şimdi 
Pâ-puşu büyükten bile efzun imişim ben 
Dünya bugün asarıma etmekte perestiş 
(Fevzi) ne yaman halik-i mazmun imişim ben 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara: 31, 19 Şaban 1340 / 17 Nisan 1338 / [17 Nisan] 1922 Pazartesi  s. 1) 
 
Teracim-i Ahvâl - 1  

Celal Nuri Bey 
 

 İsmi Celal Nuri Bey olup mahlası Tacir-i Facir’dir. (Haydar Kemal) Afife Fikret gibi 
daha nice garip ve acayip mahlasları varsa da bunların yekan yekan tadâdı mucip-i seda olur 
endişesiyle yüze karib olan işbu mahlasların zikrinden sarf-ı nazar eyledik. Dersaadetin 
Üsküdar sancağında Toptaşı nam mahallede tevellüt ve tahsil-i iptidaisini mahal-i mezkûrda 
nüsha yazmak ve birtakım emraza nüfus etmekle müştegil ve Pabucubüyük namıyla maruf Ali 
Emîrî hocadan bala-haz tahsil-i talisini dahi hayırsız Ada mekteb-i idadisinde ba’ad-ala 
kemal-i tevsi’ malûmat zımnından diyar-ı efranca azimet ve her girdiği mektepten birincilikle 
neşet ve bunlarla da iktifa etmeyerek bilahare Asya ve Afrika Darülfünunlarından dahi alel-
âlâ şahadetname ahz ile bir allame-i zeval-fünun vel-hak serapa mahmûl-ü cünun olduğu 
halde üç yüz yirmi dört sene-i rumiyesinde maskat reisi olan Dersaadete avdet eylemiştir.  
Ulûm ve fünûnun kâfesinde yed-i tûlâ sahibi olup edebiyat, içtimaiyat, felsefiyat, kelimat, 
ahlâkiyat,  ziraat, ,iktisadiyata dair yüzlerce cilt asarı ve ilm-i simya, ilm-i usturlap, ilm-i 
musiki, ilm-i tıbba dair de bir hayli tellifât-ı güzidesi vardır. 
 Fakir henüz kendileriyle teşrif etmek bahtiyarlığından mahrum isem de şerefyab-ı 
muhasebat ve ülfet olan mevsûk-ül-kelim zevadat mesmuum olduğuna göre mumaileyhe 
ezher-i cihet eli yüzü yunmuş, elfazı düzgün, musahabeti tatlı bir yâr-ı kafadar imiş. Asar-ı 
ber-güzidesinden en meşhuru (Kendi nokta-i nazarımdan Hukuk-u Düvel) nam kitab-ı 
müstetab olup işbu kitabı okuyanlar derhal keşf-i rah-ı savab ile tarîk-i dalaletten halas 
olurlar. Bundan başka (Kutup Musahabeleri) (Ölen) (Ölmeyen) gibi şathiyat ve lehv-ül a’ba  
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dair kitaplarla daha birçok asar-ı ter-hat-ı nisarı fî-yevminâ heza eyadî-yi  enamda mütedavil 
ve kendileri elyevm Ankara’daki (Masbata-i Yârân)a dahildir. 
Mumaileyhin perakende eşar ve ebyatından birkaçını âtîye derç eyledik: 
Beyit 
Dopdolu harf-i cünundur name-i amalimiz 
Ey kiramen-i kâtibin mazur tut ahvâlimiz 
 
 Bu dahi onun enafis-i eşarından olup kitabat ve rumuzatta birtakım hakayık-ı azimeyi 
ifade ettiği ecelden uluorta herkesin ve bilhassa taife-i avamın sühuletle anlaması kabil 
değildir. 
Çıktım Ilgaz dağına 
Anda yedim rüzgârı 
Aka Gündüz dedi ki 
Sen ileri, ben geri 
Âtideki vecizeler dahi anın yumurtladığı cevahir-i nadiredendir: 
*** Zemheride Kâğıthane’ye giden mayısta tımarhaneye döner. 
*** Yumurtayı sonradan herkes kırmızıya boyar. Marifet onu tavuğa kırmız yumurtlamaktır. 
*** Sözünden dönenleri dönek diye ayıplarız. Hâlbuki koca dünya durmayıp dönüyor, biz 
sözümüzden dönmüşüz çok mu? 
*** Birisi bize “ Zift iç!” dediği zaman kızarız. Bilakis buna memnun olmalıyız, çünkü zift 
içersek içerimiz kalafat olur, artık ne soğuk işler, ne yağmur… 
 

- Tezkire-i Latifi - 
 
 

 (Sene:1, Numara: 31, 19 Şaban 1340 / 17 Nisan 1338 / [17 Nisan] 1922 Pazartesi  s. 4) 
 
 

 
Ziya Gökalp 
 
Hakkı Hakkı’ya                                                                                      - Musahhih şekli-  
Tövbe rakıya 
Yapış yakıya 
Kın al çakıya 
Allah kerim! 
Yapın yapıyı 
Yıkın çatıyı 
Görün batıyı 
Kırın kapıyı 
Allah kerim! 
Kız gelin size 
Siz gelin bize 
Toz çıkar dize 
Çok yakın Rize 
Allah kerim! 
Yık da tavanı 
Kırma sapanı 
Sakla samanı 
Gelir zamanı 
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Allah kerim! 
Verip tarlayı 
Alın yalıyı 
Atın salıyı 
Tutun çalıyı 
Allah kerim! 
Ellere çapa 
Dillere tıpa 
Şükür Çalap’a 
Yeriz lapa 
Allah kerim! 
 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara: 31, 19 Şaban 1340 / 17 Nisan 1338 / [17 Nisan] 1922 Pazartesi  s. 4) 
 

 
Nakş-ı Ber-Âb 
 

Ali Kemal Bey’in Kalemi 
 Peyam-ı Sabah başmuharririne hediye edilen altın kalemi dün ziyaret ettim: Mor 
kadife muhafazasında parıl parıl yanıyor, şaşası gözlerimi alıyordu. Fakat – Bir İttihatçı 
gözüyle – baktıkça neşeleneceğime içime garip bir hüzün, bir melal çökmeye başladı. Onun 
hayatın henüz acısını görmemiş, çilesini çekmemiş daha henüz yüzü gözü açılmamış bir genç 
kıza, bir sarışın, narin geline benzettim ve zifaf için hazırlanmış farz ettim. Bu akşam onu 
yaman, adaleli ve hoyrat bir el parmaklarının arasına alacak evirecek, çevirecek, sıkacak, 
hırpalayacak ve sonra nazik, nefis, masum yavruya ilk ders-i muhabbet ve meslek olarak kim 
bilir ne acayip, ne tuhaf ve ne haşin ve ne sakîl bir Türkçe kelime öğretecekti… Meselâ bu 
cici kalemin ilk yazdığı söz ya (zırtapoz), ya (muhnis), ya (lahana yaprağı) ya (hinoğlu hin) 
olacaktı. 
 Ah, acaba onu, bu nefis eser-i sanatı imal eden fabrikatörün veya kuyumcunun hatırına 
gelir miydi ki? Bin türlü itina, takyit ve gayretle özene bezene, seve okşaya vücuda getirdiği 
şu nazenin kalem böyle acıklı bir akıbete uğrayacak – fena kocaya düşmüş bir duhter gibi – 
daha ilk hutve-i hayatında bedbaht olsun, nezaketsiz ellerde hırpalansın, horlansın, hayattan 
ilk nasibini şetmiler, tarizler teşkil etsin ve ilk hamlede niza’ ve cidal sahasına düşsün… 
Bunları, bu felaketleri o ince sanatkâr aklından geçirir miydi? Aklından geçirir miydi ki kamış 
ve demir değil kaz tüyü kaleme bile laik olmayan bir elde gül gibi nazik kalem bir balta ve 
kazma gibi kaba işlerde kullanılsın! Avrupa’nın bir meşhur fabrikası onu yapıp meydana 
koyarken muhakkak şöyle düşündü: 
 “ İşte nefis bir zade-i sanat daha vücuda getirdim. Hele kametindeki şu tenasübe, 
nakıştaki şu inceliğe tenindeki şu revnaka bakınız! Her tarafı nasıl mükemmel işliyor ve her 
şekle girdikçe, açılırken ve kapanırken, zarif bir kadın vücudu gibi nasıl, daima göze hoş 
görünüyor. Bu, elbette, zengin ve nazik birisine, bir centilmene, bir kibarzadeye satılacak, 
ipek astarlı temiz ceplerde gezerek ara sıra bir çek veya bir name-i sevda imzası için 
kullanılacak, hülâsa mesut ve rahat bir ömür geçirecek!” 
 Hâlbuki tâli’ ve tesadüf denen kudretin garabet ve aksiliğine bakınız ki o kalem döne, 
dolaşa bütün Avrupa’yı geçerek İstanbul’a geliyor ve bir kuyumcu camekânında enzâr-ı 
iştihaya maruz, bir gelinlik kız gibi senelerce bekledikten sonra nihayet bir gün birkaç İtilafçı, 
evet zîb ve ferden, süsten ve şıklıktan anlamayan birkaç saf, sade adamın dikkatini celp etmek 
felaketine uğruyor ve onlara satılıyor. Haydi, bu da bir sû-i tâli´olsun, fakat bu felaketi daha 
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büyük bir felaket hatta bir cinayet takip ediyor: O altın kalem, o narin, nazik, sarışın dolaşıp 
durduktan sonra gele gele Peyam-ı Sabah muharririnin masasına geliyor, o dest-i mütearrıza 
nasip oluyor, bu zalim pençeye düşüyor! O kalem Ali Kemal Bey’in kalemi olmak felaketine 
uğruyor. 
Vah o zavallı, bedbaht kalem! 
 Artık sen, bundan böyle, şerre, hıyanete, ihanete, vasıtasın! Senden tatlı söz, bir nazik 
kelime, bir hayırlı cümle bile sadr olmayacak! Daima çarpışacak, didişecek, daima hücum 
edecek, hücuma uğrayacak, mahkeme mahkeme sürtünecek, sürtüneceksin. Her gün 
çalakalem üç, dört sütun yazı meydana koymak için çileler çekecek, nasıl yorgun düşeceksin! 
Öyle ki, birkaç ay sonra titiz bir kaynana yanına gelin gitmiş saf bir kızcağız gibi artık seni 
tanımak mümkün olmayacak, bu kapıda solacak, kirlenecek, biteceksin! 
Ah, senden çıkacak kelimeleri bir bilsen! 
 Burada mor kadife muhafazanda, nereye düştüğünü fark etmeyerek, şimdi, seni 
mütebessim ve mücella oturur görürken “ Kaç! Kurtul!” diye haykırmak, seni bu gaddar elden 
kurtarmak istiyorum. Kim bilir, gazeteciliğin bu (Landro)su, bu mavi sakalı daha senin gibi ne 
kalemlerin başını yemiş, daha kaç kaleme musallat olarak onları da hücum, tariz ve mücadele 
meydanlarından parça parça doğramış, imha etmiştir. 
İşte seni de böyle bir akıbet bekliyor! 
A tali’siz kalem, ne olur, mademki bir Kemal’e nasip olacaktın, bari Ali yerine Mustafa’sına 
takdim olsan idin… Hatta (Yusuf)’una kavuşsa idin şanlı muahedelere imzalar koyacak, 
(Yahya)sına hediye edilse idin Nedim’e şiirler yazacak, hele (Mustafa)sına olsa idin o zaman, 
hay kör tâli’ hay, o zaman tarihi, millî, muteber bir mevkiin olacak, millet ve matbuat, burada 
ve orada yek-dil ve yek-zeban seni meth, seni taziz, seni takdis edecekti. Millî müzede ilelebet 
kalacak, şerefinle, şanınla ilelebet payidar olacaktın! 
Hâlbuki a biçare kalem Kemal’i buldun, ama bulduğun Kemal, Ali Kemal’dir! Dört maruf  
(Kemal)den bula bula bunu mu buldun? 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:32, 22 Şaban 1340 / 20 Nisan 1338 / [20 Nisan]  1922 Perşembe  s. 1) 
 
 
 
 
Matbuat Âlemi 

İtilafçıların Şairi 
 
 Mutlaka “ A. Rıfkı” dır diyeceksiniz değil mi? Hayır, katiyen değil, A. Rıfkı onun 
yanında ikinci derece kalır. Biz de bunu evvelce bilmiyorduk, ama sonradan öğrendik. 
Evvelîsi gün yolumuz düştü de, Bozdoğan Kemeri’ne uğradık, eski dostlarla biraz görüşelim 
dedik. Laf gele gele edebiyata geldi, biz de bilmünasebe oradakilere sorduk: 
-   En ziyade hangi şairi seversiniz? 
-   Yahya Kemal’i? 
Acaba alay mı ediyorlar, dedim, tekrar sordum: 
-  Cidden Yahya Kemal’i severiz, dediler. Çünkü Yahya Kemal bizim eski dostumuzdur. 
Fırka henüz Nuriosmaniye’de iken gelir, her gün bizime mangallı, nargileli alt kat odada 
saatlerce dertleşir ve ihvânî birçok hususatta ikaz ederdi. Elyevm bize muhalif geçinirse, onun 
bu muhalefeti samimi değildir, icâbât-ı zaman dolayısıyla öyle gözüküyor. Yarın bir mevkie 
gelelim de bak “Küllü şey’in yerciu ilâ aslihi  ” fehvasınca en evvel buraya gelecek odur! 
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Hülâsa Yahya Kemal, eninde sonunda bizim şairimizdir, yani Parmak Kapı ve Bozdoğan 
Kemeri şairi! 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:32, 22 Şaban 1340 / 20 Nisan 1338 / [20 Nisan]  1922 Perşembe  s.  1) 
 
Biraza da Erkeklere Bakalım  - 3  
 

Sporcu Koca 
 
       - Bir evli hanımın hatıra defterinden - 
 İki sene evvel yine böyle bir bahardı, yine böyle bir Pazar günüydü ah, ne olurdu 
yarabbi, o gün yolumu mu şaşırsam, Kuşdili’ne doğru ineceğime Moda’ya çıksa idim! Fakat 
kısmet, alnımın yazısı bu imiş… Perihan’la beraber Saniha’ya, Ihlamur’a gidecektik… 
Köprünün başında çapkın kız fikrimi çeldi: 
Aman Bihter, dedi, şuraya bak, şu gençlere! 
 Baktım: Galiba o gün büyük, mühim bir maç, bir futbol maçı vardı, dinç, gürbüz, 
omuzlu beş altı genç gülüşe söyleşe kulübe giriyorlardı. İçerisi hınca hınç doluydu ve her 
sokaktan çeşit çeşit, biçim biçim yüzlerce erkek, hem hepsi de genç, bahçeye doğru sarkıp 
geliyorlardı. Saniha ile oturup gelin kaynana kavgaları dinleyeceğimize buraya girer, maçı 
seyrederdik. Girdik işte Rakım’ı o gün, ilk defa olarak orada ve başı, kolları, ayakları çıplak 
bir halde tanıdım. Sonra derede kürek çekerken, kulüpte tenis oynarken sık sık gördüm. O 
beni beğendi, ben onu beğendim. Evlendik. 
 … Fakat, ben, izdivacımın ilk günlerinde yabancı bir adamın genç bir kıza 
verebileceği tatlı haşyeti, yabancı bir vücudun acı zevkini bir türlü duyamadım. Rakım’ı 
meydanlarda apaçık görmeye o kadar alışmış, çıplak vücudunun hatlarının zihnime o derece 
nakşetmiştim ki bana izdivaç yeni bir şey öğretmedi. Alelhusus onu kendi kudreti, kuvveti ve 
bedeni ile öyle meşgul buluyor, yorulmaktan çekindiğini o derece açık görüyordum ki, 
mecburi, ben de uzak duruyor ve lakayt kalmaya çabalıyordum. 
 Ne iyi bir gençti, ne temiz kalpli idi, lakin ne kadar çocuksu, masum ve saftı!.. 
Dünyadan haberi yoktu. Ne şiir, ne politika, ne moda, spor haricinde hiçbir mesele onu 
teheyyüç etmiyordu. Sabahleyin erkenden kalkar, egzersizlerini ve duşunu yapar, dört 
yumurtası ile altı dilim tereyağlı ekmeğini ve öğleye kadar ya motosikletini tamir eder, ya 
sandalını boyar, ya Çamlıca tepesine doğru bir gezintiye çıkardı. Ayna karşısında meftûnâne 
bir omuzlarını ve paçalarını seyredişi vardı, beni çıldırtırdı. İlle tartılış… Allah’ın günü 
basküle çıkar ve defterine sıkletini kaydederdi. Göğsünün genişliğini ölçmesi de caba! 
 Evet, Rakım mükemmel bir sportmendi, ne dinç, ne çevik, ne güzeldi… Fakat hususi 
hayatımızda öyle acemi, öyle mahcup, öyle durgundu ki… Zaten bir odada baş başa bir türlü 
kalamıyor, bir türlü yarım saat bir minderde, bir yerde durup dinlenemiyordu. Dama çıkıp 
balkona atlamalar, ağaca sarılıp duvara zıplamalar, böyle bir sürü sporcularla, daha neler, ne 
çocukluklar! Zaten arkadaşları da hep böyle adamlardı… 
 Maçların tarifini dinleye dinleye artık ezberlemiştim. Ne hiçten şeylere kahkahalarla 
gülüyorlar, ne ehemmiyetsiz hadiselere hiddetleniyorlardı… Lakin karşımda hepsi de süt 
dökmüş kedi gibi uslu puslu duruyorlar, esniyorlar, sıkılıyorlardı. Fakat bahçeye, çayıra, açık 
havaya bir fırladılar mı, aman Allah’ım, keçi yavruları gibi birbirlerinin tepesinden atlayarak, 
sırtlarından sıçrayarak nasıl neşeleniyorlar, nasıl coşuyorlardı. 
 Rakım ruhumu doldurmaktan başka dinç vücuduna rağmen bedenî bir zevk de temin 
etmiyordu. Benden sıkılıyordu, onun aklı, fikri her zaman maç meydanında kalıyordu. Kadını 
anlamıyordu. Çaya gitsek salonların havasızlığından şikayet ediyor, kışın soba yanan odalara 
girmiyor, gece pencereleri açmak için ayrı bir yerde, benden uzakta yatıyordu. 
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 Senesine kalmamıştı ki bu çıplak bacaklı, açık omuzlu, tıraş başlı adamdan ve bütün 
ona benzeyenlerden nefret etmiştim. Evvelce gülünç bulduğum tipler, o gümüşî pardösülü, 
uzun saçlı, dik yakalı, koca boyunbağlı, memur şair tipleri hoşuma gitmeye başladı. Ah, ne 
olurdu Allah’ım keşke o bahar pazarı Yoğurtçu çayırına ineceğime Moda çayırına çıksam ve 
orada çıplak bacaklı bir sportmene gönül bağlayacağıma bir uzun saçlı Celal Sahir’e, Bir Faik 
Ali’ye veya bir Halit Fahri’ye hatta bir, ne bileyim, bir Faruk Nafiz’e âşık olsa idim… 
Beraber mantolara, paltolara, sarılsak, üşüsek, titresek ve bir sobalı odada beraber öksüre 
öksüre şiir okusak ve saatlerce kımıldamadan, zıplamadan upuslu, durgun ve mütehayyil bir 
asude ömür geçirse idik… 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara:32, 22 Şaban 1340 / 20 Nisan 1338 / [20 Nisan]  1922 Perşembe  s. 2) 
 
Gazetelere Dair 
 
  Olmasa 
Böyle kalmazdım çırılçıplak o postal olmasa 
Kunduram yırtıldı bari meste bir hâl olmasa 
Bir fes olsun iştira eylerdim ama aylığı 
Benden evvel ahz eden kasap ve bakkal olmasa 
Ol kadar peyda-i sırdı ettim kim akşam, sabah 
İncimâd eylerdim aguşumda mangal olmasa 
( Fazıl Ahmet) Bey per-i sitar (Cemal) olmazdı hiç 
Her eteği bus etmenin zımnında yağ, bal olmasa 
Kıblemiz, bu ana dek neylerdi bilemem (Kıbleli) 
Ger (Emîrî) aşina-i fenn-i insal olmasa 
Şüphe yoktur kim (Celal Nuri)-i mâ-fevk el-beşer 
Bir zaman (Âtî)yi keşf etmezdi rimmal olmasa 
Hiç uzun sürmezdi mesdudiyet (Darülfünun) 
Ah eğer ol yerde (İsmail) tuval olmasa 
Kendi alçak pek güzel, pek dilber ama netleyim 
(Ercüment Ekrem) Bey’in üslûbu hantal olmasa 
Elde etmek istemez(Mehmet Çeh) asla bir zaman 
Enf (Kirpi) adeta manend-i çengel olmasa 
Bilmem artık ser-te-ser (İkdam)ı kim imla eder 
Nazeninim Haşim Nahit kaval olmasa 
Çok ziyan eylerdi zannetmekteyim (İzzet Melih) 
Ol kadar âsârını ilana misal olmasa 
İçtiğim mey isterim olsun musaffa daima 
Gam değildir sagar u mîna kristal olmasa 
Hane-i kalbim bu gün mamur olurdu ser-te-ser 
Bab âl-ül-âl adl üstünde mandal olmasa 
Şimdiden erbab-ı gaflet hakk-ı teslim istese de 
Nagehan bir gün hurucum misl-i deccal olmasa 
Şimdi artık büsbütün susmuş (Nihat) oğlum dahi 
Asrı kim tehzil eder (Fevzi)-i hezal olmasa 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:32, 22 Şaban 1340 / 20 Nisan 1338 / [20 Nisan]  1922 Perşembe  s. 2) 
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Oyunlara Dair 
 
Onlar Gibi / Halit Fahri Bey 
 
Hint’i gezdik on sekiz bin dört yüz altmış beş kişi 
Topladık doksan dokuz bin üç yüz on üç fildişi! 
Çin’e girdik bir bataklıktan geçip baştanbaşa 
Altı yüz bin altı kere atladık taştan taşa 
Topladık yollarda biz yüz bin sığır, yüz bin deve 
Uğrayıp köyden köye, handan hana evden eve 
Kâbil’in kervansarayından tutup milyonla fil 
Yükledik her sırta yüz bin torba Amber, zencefil 
Kasr-i sultaniye bulduk dağ başından bir memerre 
[ okunamadı  ]   dehlizlerde saydık on trilyon on kemer! 
Mah-i cihan sultan gelirken koştular bin bir hoca 
Söylüyorduk Çince-mince, Lazca-mazca, Gürcüce 
Geldi hep şehzadeler, Babür Han’ın mahdumları 
Hayretinden sallanırken fillerin hortumları 
Vardı yakuttan saraylar, güher-ba bin serap 
Korkudan titrerdi biz geçtikçe her bir ba-ev-bab 
Kafilem, kervanları Afgan’a tevcih etmeden 
Avladık bir okta milyarlarca kaplan, gergedan 
Çıktı Kıpçak kollarından kentilyonlarca cin 
Hepsinin altından kuzgunî siyah bin bir hecin 
Kat’ ederken böyle biz bî-intiha fersahları 
Gülmeden çıldırdı hep Ganj’ın yeşil timsahları 
Hint’i gezdik on sekiz bin dört yüz altmış beş kişi 
Topladık doksan dokuz bin üç yüz on üç fildişi! 
 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara:32, 22 Şaban 1340 / 20 Nisan 1338 / [20 Nisan]  1922 Perşembe  s. 3) 
 
 
 
Be-Tarz-ı Kudema 
 
  Olur 
 
Vecd ile gülmek Nazif vakta ki hem ahenk olur 
Fikr-i Yakup ukde-i el-zamane onun olur 
Başkadır adab-ı matbuat bugün erkânına 
Dolu müstehcen mana hep makal-ı cenk olur 
Kâh iner çeşm-i siyaha bir mürekkep hokkası 
Kâh Peyami mıntıka davet eden bir sinek olur 
Naka-yı bülbül gibi intak ederken Kirpi’nin 
Fikri hicvin en beliğ timsaline nireng olur 
Gizle reng-i ruhunu izhar-ı gayretten bugün 
Bir taraf memnun olursa bir taraf dil-teng olur 
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Kıvranır ama yed-i haşimde gülmek ter-zeban 
Dest-i zevkinde Cenap’ın ateşin bir çenk olur 
Münhasırdır gaye şekil ve resme her mecmuada 
Her mükellef çizgisi reşk-aver-i  Erjeng olur 
Şimdi, en hak bildiğin fikir ve lisan beynindeki 
Ba’ad tam iftirâk ölçülse bin ferseng olur 
Han-ı yağmadan nasib-i zevk alan çulsuzlara 
Kalb-i dilber taht-ı ser gerduneler örnek olur 
Olsa bir kez Feylesof bab-ı mizahta nara-zen 
Arsa-i hicv ü mizah mir-i Nihat’a teng olur 
Lütf-ü hasret fer verir efkâra kalmaz ihtilaf 
Feylesof’la gün gelir Yahya Kemal yek-renk olur 
 

Ali Haydar 
 

(Sene:1, Numara:33, 26 Şaban 1340 / 24 Nisan 1338 / [24 Nisan] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 

 
Matbuat Âlemi 

Şair Nasıl Yetişir? 
 Evvelsi günkü İkdam’da bu ser-name ile iki sütun yazı vardı. Fakat bu iki sütun 
yazının içinde şairin nasıl yetiştiğine dair tek bir kelimeye müsadif olmadık.. Bari şairin nasıl 
yetiştiğini biz söyleyelim de herkesle beraber Yakup Kadri Bey de meraktan kurtulsun!.. 
 On beş ila on altı yaşlarında herhangi bir genç, günün birinde ya Kuşdili çayırında, ya 
Göksu’da yahut başka bir seyrangâhta ezkaza, gözü kendi gibi bir küçük birine ilişir ve derhal 
gönlü o tarafa doğru meyle başlar. Bir iki tesadüf, bililtizam karşılaşmalar, bakışmalar, 
uzaktan koklaşmalardan sonra mektuplaşmalar başlar. İşte o zaman çocuk, evdeki ağabeysinin 
veya hemşiresinin kitaplarını, mecmualarını karıştırarak bunların içinden birtakım âşıkane 
kelimeler, cümleler, mısralar aşırıp mektuplarına derc eder. Derken kendi de böyle kelimeler, 
cümleler, mısralar, beyitler tanzimine yeltenir, bir iki tane yazar, çizer, arkadaşlarından şair 
geçinenlere gösterir, onlar da: 
-  A.. Pek güzel.. Sen de müthiş istidat var. 
derler ve o, bundan cesaretlenerek başlar uzun uzun şeyler yazmaya.. Günü birinde parmak 
hesabıyla yazdığı on sekiz mısralık bir manzumeyi posta ile bir mecmuaya gönderir, o 
mecmuayı idare edenler dahi evvelce böyle alaydan yetişme oldukları için, onu fevkalade 
güzel bulurlar. Hatta içinde ahterin“ âhter”[aynla],ihmâlin “ îhmal”[y ile] şeklinde yazılması 
gibi fahiş imla hatalarının bile farkında olmayıp mecmuanın çıkacak nüshasına derc ve 
gelecek haftaya şairin resmini basacaklarını ilan ederler. Çocuk bunun üzerine mektep de mi, 
medresede mi, fabrikada mı, nerde ise işini, gücünü terk eder, Babıâli caddesindeki fahri 
mühendisleri miyanına dâhil olur ve işte biz de şair böyle yetişir. Filvaki Babıâli caddesinde 
dolaşan bu kabil-i şairlerin adedi iki üç değil; yedi sekiz düzineyi de geçer ama şimdi 
bunlardan ekserisi, meslek-i kadimlerinden inhirafla işi mizah muharrirliğine dökmüşler. 
Nasrettin Hoca’nın, eski ayları kırpıp yıldız yaptığı gibi bu uydurmasyon şairlerin de üçünü, 
dördünü birbirine ekleyip şimdi mizah muharriri yapıyorlar ve bu şairden dönme 
muharrirlerdir ki her hafta arz-ı dide-i ibtisam eden rengârenk, çeşit çeşit mizah gazetelerini 
dolduruyorlar. Fakat acaba yazdıklarını kendilerinden başka okuyan var mı dersiniz? 
 

Amber 
 

(Sene:1, Numara:34, 29 Şaban 1340 / 27 Nisan 1338 / [27 Nisan] 1922 Perşembe  s.  1) 
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Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim -1 

 
[ İstanbul’da doğup büyüdüğü ve Türk olduğu halde Türk hayatı, Türk ricali, Türk edebiyatı, 
Türk mahallat ve âdatıyla hiçbir münasebet ve rabıtası olmayan bir küçük hanımefendinin 
garaip güftarını hâkî mülakat ve musahabe serisi] 
 

Kemallere Dair 
 Bir çay davetinde tanıştık. Narin ve şirin bir genç kızcağızdı… Yüzüme evvela 
hayretle, uzun uzun baktı; benim ben olduğuma inanamıyor gibiydi. Kim bilir, hayalinde Ay 
Dede muharririni büsbütün başka türlü, belki de ablak çehreli, kırmızı yanaklı, dolgunca bir 
adam farz ediyordu. Onu, yani beni böyle, süzgün yüzlü, ipince, kupkuru ve hayli solgun 
bulunca şaşırıvermişti. 
-  Küçük hanımefendi galiba bendenizi başka şekilde tahmin buyuruyorlardı? dedim. 
Sanki çehresine birden bire, uzaktan, dansözlere aksettirilen kızıl bir projektör ziyası çevrildi, 
loş köşesinde harici bir ışıkla küçük hanım kıpkırmızı kesildi. Salonda raks ediliyor, beride 
çay içiliyor, şurada, burada musahabeler oluyordu. Biz baş başa kalmıştık..nezaketen 
konuşmak mecburiyetindeydim. Fakat ne konuşacaktım? Bir genç kız ile, ilk defa takdim 
edildiğim bu narin bedenli, şirin küçük hanımefendiyle ben ne konuşabilirdim? 
-  Şey.. diye başladım. Şey… İnsanlar ekseriyetle tahmin etiğimiz şekillere müşâbih-i zuhur 
etmezler. Meselâ Ali Kemal’i görmeyenler, yazılarına bakarak onu kuru, kadit, asabi bir adam 
farz edebilirler; hâlbuki Ali Kemal… 
Küçük hanım sözümü kesti: 
-  Kuzum efendim, dedi, bu Ali Kemal Paşa nasıl oluyor da hem Ankara’da muharebe ediyor, 
hem burada her gün gazeteye yazı yazıyor? 
-  Kulaklarıma inanamadım, acaba küçük hanım, latifeci bir adam diye işittiği için benimle, 
böyle, zarifane bir şaka mı ediyordu? Fakat hayır, değil…. Yüzünden belli, gayet ciddi 
duruyor, ciddi soruyordu. 
-  Aman efendim, diye kekeledim, Ankara’da muharebe eden Kemal Paşa, Mustafa Kemal 
Paşa’dır; burada yazı yazan Kemal Bey bir defa paşa değil, beydir, Ali Kemal Bey’dir. 
Bunların, bu iki zatın birbirlerine hiçbir münasebeti yoktur. Hatta birbirlerinin külliyen 
muhalifi, zıddıdırlar. 
-  Ya? Bilmem ki, ara sıra bu isimleri işitiyordum… Hatta, geçen gün birisinin şiirini de 
okumuşlardı, ama hangisinin, Ali Kemal Paşa’nın mı, yoksa Mustafa Kemal Bey’in mi.. İyi 
anlayamadım! 
Aman yarabbi, bu İstanbullu küçük hanımefendinin Türk dünyasından haberi yoktu; ne 
siyasetini, ne edebiyatını biliyordu: 
-  O şiir başka bir Kemal’in olsa gerektir, dedim, Mustafa Kemal Paşa’nın, iyi bilmiyorum 
ama şiirle alâkası yoktur, onun hükmü kılıcına geçer… Ali Kemal Bey’in ise sözü şiire 
sığmaz… Kemallerin içinden şiir yazan Yahya Kemal’dir! 
Küçük hanım kızardıkça kızarıyordu. Fakat malûmatfuruşluğuna devam ediyordu: 
-  Ha, efendim, dedi, onu, Yahya Kemal’i biliyorum. Geçenler de Avrupa’ya mı gitmişti, 
Hilal-i Ahmer sefiri mi idi, ne idi? 
Tashih ettim: 
-  O dahi başkasıdır, Yusuf Kemal Bey’dir, sefir değil, heyet reisiydi. Hem Hilal-i Ahmer’in 
sefiri olmaz, Yusuf Kemal orada yatar kalkardı ama Ankara’nın Hariciye vekili idi! Yahya 
Kemal Bey’in sefareti ise henüz mevzu-i bahs değil. Ondan evvel Ruşen Eşref Bey terfian 
sefir olmalı ki bu da müsteşarlığa geçip sefarete yol bulsun! 
Küçük hanım hiddetlendi: 
-  Aman, bu ne kadar çok Kemal, dedi, insan bir türlü işin içinden çıkamayacak! 
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Ben de dedim ki: 
-  Sade siz değil, galiba işin içinden bu Kemallerin hiç birisi de çıkamayacak! 
Küçük hanımefendi şimdi mevzuu değiştirmiş, (Pol Jeroldi)nin şiirlerinden bahsediyordu. 
O, yemyeşil tuvaletinin içinde böyle, hani bülbülden daha hoş öten yeşil ve sevimli yaprak 
kurbağaları vardır, onlar gibi saçma sapan, fakat cana yakın durup öterken ben içimden şöyle 
düşünüyordum: 
-    İyi ki Halitlerle Refikleri de böyle, birbirine karıştırmadı. Evvela bilirdi ki Müverrih 
Ahmet Refik’i meselâ Refik Halit’le bir adam zannedilebilir ve bana “ Nasıl oluverir de hem 
mizah yazıları yazabiliyor hem de tarihi masallar uydurabiliyorsunuz?”diyebilirdi. Yahut da 
üstat Halit Ziya’dan bahis olunsa onu (Baykuş) muharriri farz edebilir (Aşk-ı Memnu)u da 
Halit Fahri’nin yazdığına zahip olabilirdi. Hatta beni bile o yaslı ruhlu, korkunç odalı, mahuf, 
müthiş Halit Fahri ile de karıştırması ihtimali vardı… Ah, bu küçük hanımefendi daha ne 
garabetler yapmaya müstaitti. 
Onunla, muhakkak birkaç defa daha konuşmak lazımdır! 
 

Kirpi 
 

(Sene:1, Numara:34, 29 Şaban 1340 / 27 Nisan 1338 / [27 Nisan] 1922 Perşembe  s.  2) 
 

Be-Tarz-ı Kudema 
         - Süleyman Nazif Bey’e - 
 
Aşkıyla bir ahu-beçenin derbeder oldum 
Mecnun gibi sahralara düştüm heder oldum 
Dalgın diye (Yahya)ya bakıp hande ederken 
Sad hayf ki ondan da bugün beş beter oldum. 
(Rasim) gibi serdim der-i meyhaneye postu 
Sagar-ı be-kef bade-i şam u seher oldum 
Yok mumcunun oğluyla biraz ülfetim ama 
Peygule-i mihnette yanar bir fener oldum 
Gitmekte işim aksine günden güne, bilmem 
Devranda mı suç, ben mi ya bergeşte-i ser oldum 
Dayinlerim etrafımı sardıkça sararlar 
Her subh u mesa zakir-i (aynelmefer) oldum 
Bazen yiyorum (Hamsi)  (Nihat)ımla ben ama 
Hasretkeş-i didar leziz-i (Lüfer) oldum 
( Taht-el- beşer)in halini gördüm de perişan 
(Cezri)ye koşup ben dahi (Fevk-al-beşer) oldum 
(Haşim) dedi, son şiirini tahriri ile şöyle: 
Artık dedi, hep kendime yontar (keser) oldum 
Pervaz ederim muttasıl eflak-i cidalde 
Zannetme ki (Nadi!!) gibi işkeste-per oldum 
Hiç kimse bugün kurtulamaz gayrı dilimden 
(Nef’î)-i hecâ-gû gibi eroğlu er oldum 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:34, 29 Şaban 1340 / 27 Nisan 1338 / [27 Nisan] 1922 Perşembe  s.  2) 
 
  Beyefendi 
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Her gençte bulunmaz bu zarafet, beyefendi 
Katmerli çiçek sanki kıyafet beyefendi 
Bilhassa boyun bağ, tuvalet, markalı mendil 
Bir gül gibi açmış sizi gayet beyefendi 
Nadideniz, sizdeki manayı okurken 
Hayrette kalır çeşm-i dirayet beyefendi 
Vermiş size bir başka eda, tavr-ı tebessüm 
Dört beş senelik zevk-i ticaret beyefendi 
Manalı birer hatıra söyler size dair 
Dillerdeki her gizli rivayet beyefendi 
Bilmem ki niçin halimize baktınız öyle 
Asrî mi değil bizdeki âdet beyefendi 
Meydanda bütün içyüzü asrîliğin artık 
Tarife hiç kaldı mı hacet beyefendi 
Evvelce gönül yapısı bir zevk idi sizce 
Gitmezdi boşa hiçbir işaret beyefendi 
Her son sözü ferdaya bırakmak huy etmiş 
Kimden size bilmem ki sirayet beyefendi 
Dipsiz kile, boş ambar imiş hâsılı sizden 
Sık sık alınan vaad-i inayet beyefendi 
Pek sade iken bahsimiz abrama düşünce 
Dallandı, budaklandı nihayet beyefendi 
Biz leb demeden leblebiyi anladı ihvan 
Artık bu kadardır o hikâyet beyefendi 
 

Ali Haydar 
 

(Sene:1, Numara:34, 29 Şaban 1340 / 27 Nisan 1338 / [27 Nisan] 1922 Perşembe  s.  3) 
 
 
 
Kısa Hikâye 

İtiyat 
 Durmuş Ağa, taşra ahalisinden cahil, fakir bir adam idi. Bilmem!.. Neden ise son 
zamanlarda Durmuş Ağa birden bire köşkler, konaklar sahibi bir Durmuş Efendi oluvermiş, 
uzun müddet fakr u zaruret içinde didine didine yorulduktan sonra mebzul bir servetin huzur u 
saadetine mazhar olarak harekâtını idareden âciz bir halde şaşırıp kalmıştı. Artık bir adım 
yaya yürümekten ictinâb eden bu zengin efendi daima kapıda bekleyen otomobiline binerken 
kendisini kemal-i tazim ile teşyii eden uşaklarına öyle mağrurane bakışları vardı ki gülmemek 
kabil olamazdı… 
 Konağın içinde en büyük endişe efendiye yemek beğendirmek meselesi idi. 
İstanbul’un en meşhur aşçıları celp ediliyor, lakin efendiyi memnun etmek mümkün 
olmuyordu. O kadar nazlı, o derece kibar olmuştu ki ne yese midesi rahatsız oluyordu. Hiç 
yanından ayırmadığı tabib-i hususisi ile daima görüşürdü. Hele sofrada listeyi tabip bey 
mutlaka muayene edecek, bunların fevaidinden ayrı ayrı bahsederek efendinin iştihasını 
açacaktı. 
Bir akşam yine beraber gelmişler, efendi listeyi emretmiş doktor okumaya başlamıştı: 
Kuzu fırında 
Kızarmış ördek 
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Beyin tavası 
Efendi yüzünü ekşiterek: 
-   Of!.. İstemem. Balıklardan ne var?.. 
Lüfer, üstü salçalı 
Barbunya kâğıtta 
-   İstemem, efendim, istemem. İki ayaklı hayvanlardan neler var?.. Onu okuyunuz.. 
Salçalı piliç 
Kuşlu pilav 
Kemiksiz tavuk kebabı 
-   (Başını sallayarak) Yarabbim ne yiyeceğimi şaşırdım, rica ederim, hekimbaşı şu aşçı 
olacak herife söyle ki bunları midem hazmetmiyor; bana hafif, leziz aynı zamanda besleyici 
bir yemek bulsun. Doktor, içinden kabaran hiddeti ketmetmeye uğraşarak: 
-  Efendi hazretleri, pek leziz pek güzel bir av eti buldum. Nafakası nergis çiçeğinin tehemmi, 
yuvası ise yasemin dallarının arası. Bu kuşun eti hafif ve son derece hasyetli kana serinlik, 
mideye hafiflik, yüreğe ferahlık, sinirlere kuvvet verir. Damağı temizler, iştihayı açar. Ancak 
sizin gibi zengin olanların midesine layık bir taam. 
Ertesi gün doktor erkenden mutfağa indi; aşçı kendisini görünce muztar kalmış tavrıyla : 
-   Ne yapayım söyleyiniz?.. dedi. Doktor ona: 
-  Çabuk bir karga kavur, içini bulgur ile doldur, bu akşamki listeye bir de esmerce un helvası 
ilave et. Zira herifin midesi itiyadını istiyor! 
Aşçı hayretle hekimin yüzüne baktı. 
O gece sofraya doktorun tavsiye ettiği kuş eti gelince efendi daha yemeden kokusundan 
hoşlandı. İlk lokmada “Aman, dedi, teşekkür ederim, pek hoş olmuş, çoktan beri midemin 
özlediği bir taam”! 
 

Güzide Sabri 
 

(Sene:1, Numara:34, 29 Şaban 1340 / 27 Nisan 1338 / [27 Nisan] 1922 Perşembe  s.  4) 
 
 
 
 
Be-Tarz-ı Kudema 
 
 Ramazan 
Gark edip âlemi envara serapa ramazan 
Kıldı dillerdeki mihnetleri imha ramazan 
Çehreler gülmede, gözlerde meserret-i meşhûd 
Pek züğürtlükte hulûl edildi ama ramazan 
Aldığım aylığı dayenler elimden aldı 
Geçecektir yemden baklava, helva ramazan 
Nazır-ı Maliye vermezse eğer bir de yarım 
Eder Allah’a muhakkak onu şekva ramazan 
Hicr-i badeyle yakıp subh u mesa dillerini 
Etti sarhoşları hep karga tulumba ramazan 
Kadem ü destini bent eyleyerek kıskıvrak 
Kıldı sehbayı adem şöhretine icla ramazan 
Sorma tiryakilerin hâl-i perişanını hiç 
Eylemiş cümlesinin enfini zurna ramazan 
Bekçinin tablına benzetti bizim sofuyu 
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Edip işkembe-i kübrasını imla ramazan 
Görme hiç ( Tahir)i nargilesi koynunda yatar 
Var ise etmededir aklını yağma ramazan 
Yoktur imkânı bugün nezdine yaklaşmanın ah 
Büsbütün kılmış ( Emîrî)yi de şeyda ramazan 
Daha didarını arz eylemeden dünyaya 
Etti ( Rasim) Bey’i tûtî gibi güya ramazan 
Ben bu ay geldi mi almam ele tek bir gazete 
Saçma yazdırmadadır hepsine zira ramazan 
Tutar alt üst ederim âlem-i matbuatı 
Bana yüz elli papeli eylese ita ramazan 
Var iken sen gibi bir şâir-i hoş-gû (Fevzi) 
Bayram-asa geçer elbette ser-â-pâ ramazan 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:35, 3 Ramazan 1340 / 1 Mayıs 1338 / [1 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  1) 
 
Ramazan Fıkraları 
 

Mecusi’nin Orucu 
 Mecusi’nin biri Müslüman olmuş, ilk ramazan da uzun ve sıcak günlere tesadüf etmiş, 
dayanamaz, odasına kapanır, gizlice yemek yermiş. Oğlu içeriden sahan takırtısı işitince “  
Kim o?” diye sormuş. Mecusi: 
-   Kim olacak, demiş, babandır ki kendi ekmeğini çalma mal gibi halktan gizli yemeye 
mecbur oluyor! 

Bektaşi’nin Orucu 
 Bektaşi’nin biri ramazanda, nasılsa bir gün oruç tutmuş. Sonra bir mecliste, sohbet 
arasında birinin: “ Bu ramazan bir gün orucumu kaçırdım?” diye teessüf ettiğini işitmiş: 
-   Keder etme îmanım, demiş, o senin kaçırdığın oruç yaban gitmedi, biz tutuverdik! 

Farz ile Sünnet 
 Bir adam ramazanda oruç tutmaz, fakat sahur yemeğini muntazaman yermiş. Karısı bir 
gece “ Efendi, oruç tutmazsın, neden sahur yersin!” diye itiraz edince kocası: 
-   Farzı terk ettiğim elvermedi de bir de sünneti de mi terk edelim! demiş 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:35, 3 Ramazan 1340 / 1 Mayıs 1338 / [1 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  1) 
 
Bekçi ile Beraber 
 
Besmele ile çıktım yola 
Yalpa vurdum sağa sola 
Himmet edip Lütfi Fikri 
Gül cemale dedi Mevla! 
*** 
Yeni cami direk ister 
Sevilmeye yürek ister 
Celal Nuri ne ise ama 
Aka Gündüz kötek ister 
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*** 
Enginarı haşladılar 
Teravihe başladılar 
Darülfünun çocukları 
Fenerimi taşladılar 
*** 
İze geldim, dize geldim 
İnci mercan dize geldim 
Yağlı kapı bulamadım 
Fazıl Ahmet size geldim 
*** 
Geldim kapınıza paşa 
Vurdum ayacığım taşa 
İtilafçı gülerek 
Duacıdır sen bin yaşa! 
*** 
Davulumun ipi kaytan 
Kalmadı sırtımda mintan 
Ali Kemal kavlince 
Yok kimsede cüz-i izân 
*** 
Kumandan gelir koyun 
Her işimiz ayin, oyun 
Ben kirpiyle ortak değilim 
Bahşişimi ayrı koyun! 

Şahin 
 

(Sene:1, Numara:35, 3 Ramazan 1340 / 1 Mayıs 1338 / [1 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  2) 
 

 
 
 

Ramazan Hikâyeleri - 1 
 
 Bundan otuz sene kadar evvel, Aksaray civarındaki mahalle bekçilerinden birine 
teravihten sonra, mahallenin külhanbeyleri, reçel diye esrar macunu yedirmişler. Adamcağız 
müthiş bir dalgaya düşmüş.. Sahur vaktine kadar kâh latif, kâh müziç, bin türlü tahayyülat ve 
tahsisattan sonra bakmış ki diğer mahallede davul çalıyor, hemen o da kendi davulunu 
boynuna takmış, çalarak yola düzülmüş.. Lakin esrarın şiddeti henüz zail olmadığı için 
farkında olmayarak adımlarını davulun tokmağına uydurmuş, kendini kapmış, koyuvermiş.. 
Böylece bir iki saat kadar mütemadiyen yürümüş, muhtelif mahalleleri, mutat defalar dönmüş, 
dolaşmış nihayet gele, gele Unkapanı köprüsüne gelmiş.. Fakat çoktan imsak topu atılmış, 
sabah ezanı okunuş, ortalık ışımış, o, hâlâ farkında değil.. Güneş doğarken köprüyü geçmiş ve 
davulu çala çala Meyt yokuşundan yukarı Beyoğlu’na doğru tırmanmaya başlamış.. O esnada 
zabıtalar da o civarda sabah tenhalığından bilistifade sigarasını fosurdatarak geçen bir 
Bektaşi’yi yakalamışlar, Bab-ı zabıtaya götürüyorlarmış.. 
Şimdi Bektaşi yokuşun orta yerinde, davul çalarak gelen bekçiyi görünce demiş ki: 
-    Uğur ola bekçi baba!.. Bu ne davulu böyle?.. 
-    Sahur davulu efendim, mahalleliyi sahura kaldırıyorum.. 
O zaman Bektaşi, zabıtalara dönmüş: 
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-   Ee, artık beni bırakın demiş; mademki herkes sahura yeni kalkıyor, imsak vakti yeniden 
niyet ederim! 

Hamdullah 
 

 (Sene:1, Numara:35, 3 Ramazan 1340 / 1 Mayıs 1338 / [1 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 

 
Fantezi 

İlk Aşk 
 Size, iki kelime ile Leyla’yı tarif edeceğim: Küçük, ama küçücük! Dudaklarında hiç, 
ama hiç değişmeyen bir tebessüm; kırmızı, kıpkırmızı yanaklar, sarı, sapsarı saçlar. Sonra 
teni, bulunmaz bir ten! Tozpembe, munis, narin… 
 Şık kadınlar hoşunuza gider mi? Leyla, şık gezmek, danteller, kurdeleler içinde puyan 
olmak için dünyaya gelmişti. Soyunmak ve giyinmek. İşte Leyla’nın meşgalesi. Kadınlar az 
çok gevezedir. Leyla bilakis, hiç söz söylemezdi; daima dalgın ve düşünceliydi. 
Leyla’yı tanıdığım zaman beş yaşında idim. Hayret etmeyiniz. Aşkı, daha beş yaşındayken 
hissetim… Onu bana, bir bayram günü babam takdim etti. Babam, ne iyi bir adamdı. Annem, 
babama Leyla’yı eve getirdi diye kızdı… Bu kızı getireceğine, diyordu, oğlana bir baston, bir 
kılıç, bilir miyim bir hediye getire idin. 
 Ben, hemen Leyla’yı yanıma aldım. Ayağında ipekli çoraplar, küçücük beyaz 
iskarpinler vardı… Hele elbisesi, pembe ipek elbisesine hayran olmuştum. Bir de onun en 
ziyade, güneş rengi saçlarını seviyordum. Saçlarını çözer, omuzlarının üzerine akıtır, karşısına 
geçer saatlerce onu seyrederdim. 
 Saatlerce konuşurduk: Ben, dalgın gözlerinin esrarını anlamaya çalışırdım… O, 
dudaklarının ebedi busesini bana uzatırdı… Leyla, ebedi tebessümü ve ebedi busesiyle, 
manasız bakışlarıyla günlerimi ve gecelerimi işgal ederdi. 
 Hiç, ama hiç kavga etmedik! Birbirimize ağır bir söz bile söylemedik. Ben, azar 
işittiğim vakit, odaya hapis edildiğim zaman, Leyla yanımdan ayrılmaz, kederime iştirak 
ederdi. 
 Ah! Leyla’yı ne kadar, ne kadar çok seviyordum. Bu aşka rağmen onu öldürdüm. 
Evet, bir gün bilmem ne için inat etti diye, başına bir tekme vurdum, kafasını, ikiye ayırdım 
ve gördüm ki, beyni yoktu. Kafası bomboştu. Sonra başucuna geçip ağladım. 
Bilmem söylemiş mi idim: Leyla, Bonmarşeden alınmış bir bebekti! 
… 
 Seneler geçti kumral, beyaz, esmer, birçok Leyla tanıdım. Onları da belki beğendim… 
Fakat herhalde onlara da, ilk tanıdığım Leyla’ya karşı beslediğim hürmeti besledim. Hiç ağır 
bir söz söylemedim… Ve söyledikleri ağır sözlere ehemmiyet vermedim, aldırmadım, çünkü 
biliyorum ki, başlarını kıracak olsam, beyin yerine bulacağım şey boşluk olacaktı! 
 

Kumru 
 

(Sene:1, Numara:35, 3 Ramazan 1340 / 1 Mayıs 1338 / [1 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 

Bilmecelerin Dili 
 
Yeraltında babam başı    Ali Kemal Bey 
Dil üstünde kaydırmaca    Rıza Tevfik Bey 
Kısacık boylu, kadife donlu    Ahmet Emin Bey 
Çat burada, çat şurada    Bekir Sami Bey 
Bir ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk   Dergâh Mecmuası 
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(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:35, 3 Ramazan 1340 / 1 Mayıs 1338 / [1 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 

Darb-ı Mesellerin Dili 
 
Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler Ali Emîrî Efendi 
Bekârlık sultanlıktır       Tahir Nadi Efendi 
Bir abam var artar, nerde olsa yatar     A.  Rıfkı 
Keskin sirke küpüne zarar      Mehmet Çeh 
Mihneti kendiye zevk etmededir âlemde hüner   Refik Halit Bey 
El için yanmasa nara, çek çubuğunu bak sefana   Ahmet Cevdet Bey 
Lakırdı kâhtalığında asmalar budayım    Celal Nuri Bey 
Damlaya damlaya göl olur      Celal Muhtar Bey 
Mecliste dilini, sofrada elini kısa tut     Celalettin Ârif Bey 
Akıl yaşta değil, baştadır      Köprülüzade Fuat Bey 
Kel başa şimşir tarak       Emanetin Mezbahası 
Kızını dövmeyen dizini döver     Selahattin Enis Bey 
Fare deliğe sığınmış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış AnadoluRumlarına            

HürriyetVaat Eden Gunaris 
Tencere yuvarlandı kapağını buldu Darülbedayi ile Türk         

Tiyatrosu 
Gemisini kurtaran kaptan      Lütfi Fikri Bey 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:35, 3 Ramazan 1340 / 1 Mayıs 1338 / [1 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 
 
 
 
Kısa Hikâye 

Perili Bostan 
 On sene kadar evvel ve zannederim, ya bir mayıs sonrası veya haziran iptidalarında 
karanlık, bulutlu, durgun bir gece idi. Etrafı yüksek tepelerle muhat kuytu, tenha bir derenin 
içindeki dutlukta üç arkadaş oturmuş, binlerce ateş böceğinin pırıltısı ve yüzlerce kurbağanın 
fasılasız vak vakası arsında tatlı bir muhabbete dalmıştık.. Tepemizdeki dallardan ara sıra 
olgun bir dut kâh başımıza, kâh dizimize, kâh önümüzdeki rakı kadehinin ve kâh sardalye 
salatasının içine düşüyor ve her dut bizi, daldığımız hab-ı muhabbetin derinliklerinden hafif 
bir ürperme ile uyandırıyordu… 
 Böylelikle vakit hayli geçmişti, fenerdeki mum yarım parmak kalmış, şişemiz hemen 
hemen boşalmış, meze tabaklarının içi yangın yerine dönmüştü. Ateş böcekleri çekilmişler, 
havanın karanlık ve kesafeti daha ziyade artmış, uykusuzluktan ve ağırlıktan gözlerimiz kendi 
kendine kapanmaya başlamıştı. Fenerdeki mumu değiştirmek lazım geldi. Sepetten yeni bir 
mum çıkardık, ucunu parlattık, tam dikeceğimiz esnada hasırın üstüne koca bir dut daha 
düştü. Mum elimde, dutu ararken gözüme yanı başımızdaki gül fidanlarının dibinde uyuya 
kalan bir kaplumbağa ilişti. 
 İşte dedim, bize güzel bir eğlence çıktı, mumu fenere dikeceğimize kaplumbağanın 
üstüne dikelim.. Arkadaşlar, çok hoş olur, Lale Devri’ni ihya etmiş oluruz, dediler; hemen 
kaplumbağayı yakaladık, mumu üzerine dikip hasırın üstüne koyuverdik. Hayvan şaşkın ve 
korkak gezinmeye başladı. Aradan bir dakika geçememişti ki arkamızda bir hışırtı oldu. Biz 
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evvela yılan zannıyla fena halde korktuk ve sonra ördük ki bu hışırtıyı yapan da dişisi imiş, 
ihtimal eşini arıyordu. Onu da yakaladık ve ötekinin üstündeki mumu ikiye bölerek yarısını da 
ona dikip salıverdik.. Biz esasen tam manasıyla olmuştuk, şişenin dibinde kalanı da 
yamalmadıktan sonra, hatta yanı başımızdaki battaniyeleri bile üzerimize örtmeden 
olduğumuz yerde öylece sızıp kalmıştık. Bittabi kaplumbağalar sırtlarındaki yanan mumlarla 
bizden uzaklaşmışlar ve saatlerce bostanın içini alt, üst etmişler. Sabahleyin kalktığımız 
zaman geceki hallerin çoğunu unutmuştuk. Hele kaplumbağalar büsbütün aklımızdan 
çıkmıştı. 

On gün sonra yine bir akşam aynı arkadaşlarla, aynı mahallede bir âlem-i âb daha 
yapmaya gittiğimiz zaman, bahçıvanın karısı geldi, dedi ki: 
-  Aman efendiler, burada olmaz. Çünkü geçen defa siz burada uyuduktan sonra biliyor 
musunuz ne oldu? 
-   Ne oldu madam? 
-  Nasıl derler, sizde bilmem, hani ya, gece vakti gezerler… 
-  Bekçi mi? 
-  Polis mi? 
( Gülerek )Yok vire kujum!.. Hani ya, herkese görünmezlermiş!.. 
-  Hırsız mı? 
-  Hayır hanım, çok defa mezarlılarda olur, cin dersiniz, ne dersiniz? 
-  Ha!.. Cin.. 
-  E, işte onlardan çıktı. Bütün komşular görmüş, bizim guripçe de görmüş, korkmuş.. Sabaha 
kadar bahçe içinde dolaşmışlar. Evveli böyle şeyler yoktu, ne vakit siz burada rakı içtiniz, o 
zaman çıktılar. Rica ederim başka yere gidiniz. Niçin, biz korkuyoruz! 
Madamın verdiği izahattan kaplumbağalar hatırımıza geldi, gülmeden katıldık. Fakat buna bir 
türlü kendisini ikna edemedik… Şimdi on senedir hâlâ oranın adı “ Perili Bostan” dır ve her 
yaz gecesi mahalle kadınları pencereleri açıp merak ve korku ile perilerin çıkmasını 
beklerler… 

Amber 
 

(Sene:1, Numara:35, 3 Ramazan 1340 / 1 Mayıs 1338 / [1 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  4) 
 
Sırası Değil 
 
Kerem et devletli nedir bu öfke? 
Sana vur dedikse kırası değil! 
( Kemal )in yakana sürdüğü leke, 
Mürekkeptir, ocak karası değil! 
 
Çay içmediğinden insan eminse, 
Böyle dava açmaz şeytan tepinse, 
El âlem içinde sohbet içinse 
Mahkeme Direklerarası değil! 
 
Biz söz altında zebun kalmayız, 
Fakat tez parlayıp halka salmayız! 
Girip alevinden ateş almayız, 
Odunuz Marmara çırası değil! 
 
Bilirim sıkılır evde boş duran, 
İdmandır uyuşuk kanı coşturan, 
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Yangına başı açık seni koşturan, 
O işin keyfidir, parası değil! 
 
O para helaldir, al koynuna at! 
Boş lafa aldırma, yat, uyu rahat! 
Bir aylık zahmete yüz yirmi kâhat!! 
Vallahi bir hayvan kirası değil! 
 
Fazlaca görünmüş aldığın para, 
İpliğin pek ucuz çıktı pazara, 
Ben olsam basmazdım böyle mantara, 
Çünkü çil Osmanlı lirası değil! 
 
Sen muhalefete and içtin peşin… 
Azıcık yan çizdi sonra gidişin, 
Dostun o kızmış, fakat bu işin, 
Beni hayran eden orası değil! 
 
Neden icab etti çeşm ü hiddetin? 
Muhalif vurmak mı neydi niyetin? 
Öyleyse yanıldın, o celadetin 
Yeri Ankara’dır burası değil! 
 
Boş yere telaşa verdin âlemi 
Üflemekle batmaz bizim bu gemi, 
Şu sıra esen kabak millet mi 
Ummân-ı hamiyet burası değil! 
 
İçyüzü bilinmez her and içenin 
Hele matbuata sürtüp geçenin, 
Gazetecilikte rayiç akçanın 
Yazısı okunur, tuğrası değil! 
 
Bize bakma, bizden herkes müşteki 
Hamiyetsiz olan ben bir, o iki 
Biz and içmişiz fakat bizim ki 
Arnavut Recep’in sırası değil! 
 
Hamiyet bağlıdır bir itikada, 
Odur kıymet veren her içtihada, 
Şevk ile giderken herkes cihada, 
Şimdi düşmanlığın sırası değil! 
 
Gel inan sözüme bırak hiddeti, 
Kantara vurdum ben o hamiyeti: 
Bir Ali Kemal’in bütün sıkleti 
Senin sakalının darsı değil! 
 
Değişip dururken âlemde her şey, 
Balmumcuzade’nin inadı tâ ki! 
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Bence sen haklısın Lütfü Fikri Bey: 
Bu dünya durdukça durası değil! 
 
( Kemal)in işi yok hiss-i Nedim’le, 
Kanıyor yarası tig-i sitemle 
Kaymak merhemiyle, dest-i kremle, 
Onacak bir yürek yarası değil! 
 
Muvaffakiyetin hayret-i fezadır, 
Zem ü kadehe değil methe sezadır, 
Açtığın şu dava büyük gazadır, 
Lakin, - aslan yârim! – sırası değil!! 
 
Rıza âşıkların ser-firazıdır, 
Bildiği lisanın nükte-nazıdır, 
Seni alkışlayan onun sazıdır, 
Kalp Aka Gündüz’ün curası değil!! 

Rıza Tevfik 
 

(Sene:1, Numara:36, 6 Ramazan 1340 / 4 Mayıs 1338 / [4 Mayıs] 1922 Perşembe  s.  1) 
 
Küçük Hikâye 

Satılık Ud 
- 1 - 

Ayşe Hanım – Paşa bugün misafirlerimiz var… Damat, damadın babası, kardeşleri, 
teyzeleri… Hemen bir on sekiz kişi… 
Muharrem Paşa – Sakın akşam yemeğine filan alıkoyma… Kıyametleri koparırım… 
Ayşe – Paşa sen bunadın mı? Onları iki gün evvel yemeğe davet eden sen değil miydin? 
Paşa – ( Düşünerek, içini çekerek) Evet ama o gün ümidim vardı… Melun gazeteler iki güne 
kadar bir yarım aylık verileceğini yazmışlardı… Ben de buna inanarak… 
Ayşe – ( Asabi) Sen de onların sözüne bakıp elindekini avucundakini yedin değil mi? Sana 
bin defa söyledim… Bu yarım aylık havadislerini bakkallar yazdırıyor, herkes elindeki parayı 
sarf etsin diye… Söz anlamazsın ki… 
Paşa – Hanım, bunlar beyhude sözler… Ben de yetmiş kuruş para var… Onunda bir 
mecidiyesi ters yapıştırılmış… Akşama ne yapacağız? 
Ayşe – Bir yerden üç beş lira bulamazsak rezil olacağız… Hem bugün havagazı 
kumpanyasının tahsildarı da gelecek… Biliyorsun ya som mühlet… Para vermezsek akşama 
karanlıktayız… 
Paşa – ( Parmaklarını kulaklarına tıkayarak ) Aman canım sus… Yüreğime inecek… 
Ayşe – Aklıma bir çare geliyor… Bir şey satsak… 
Paşa – Satılacak nemiz var ki? 
Ayşe – ( Düşünerek ) Nemiz var? Nemiz var? Buldum… Benim sedefli udu satarız… Hani 
amcam Şam’dan göndermişti… 
Paşa – İyi aklına geldi… Bu yaştan sonra ud çalacak değiliz ya… Fakat kime satalım? Nasıl 
satalım? 
Ayşe – Bitpazarına götürsek… 
Paşa – Kim götürecek? Ben mi? İmparatorların yanında geçit resimleri seyrettikten sonra 
bitpazarında ud mezat ettirmek… Allah esirgesin… Sen de hiç gidemezsin… Sana hediye 
gelmiş bir udu koltuğuna verip çarşıya göndermek… Alimallah intihar ederim… 
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Ayşe – Aklıma başka bir çare geliyor… Bizim komşu bakkal Rasih Efendi kızına bir ed satın 
almak istiyordu… 
Paşa – Ne diyorsun hanım? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Ben bakkal Rasih 
Efendi’ye: 
“ Azizim! Karımın udunu satacağım, bu gece misafirler var” diyebilir miyim? 
Ayşe – Peki misafirlere Nasrettin Hoca gibi “ Sizi davet etik ama kusura bakmayın…  
Yedirecek şeyimiz yok” demek daha mı kolay? 
Paşa – Eyvah… Eyvah… 
( Bu esnada paşanın amcası Nusret Bey girer… Nusret Bey, gamsız, kasavetsiz bir kalender. ) 
Nusret – Merhaba Muharrem… Bu sabah baktım hava gayet güzel… Haydi Muharrem’e 
kadar uzanayım dedim… Birkaç saat çene yarıştırır, eski günleri yâd ederiz… 
Paşa – Seni Allah gönderdi amca… Misafirlerim gelecek… Behemehal on liraya ihtiyacım 
var… 
Nusret – ( Birden bire yerinden fırlayarak kapıya koşar) Ne?.. Hay Allah cezanı versin… 
Allah’a ısmarladık… 
Paşa – Amca bu ne kaçış… Zorla alacak değilim… 
Nusret – Onun için değil… Ben de seni kafese koymaya geliyordum… Beş param yok. Son 
bir ümidim kaldı… Bari onu kaçırmayayım… Allah’a ısmarladık… (Kapıdan çıkar) 
Ayşe – Nusret Bey’den para istenir mi paşa! 
Paşa – ( kıpkırmızı) Şaşırdım Ayşe… Ne halt edeceğimi biliyor muyum? 
Ayşe – Paşa aklıma bir çare geldi… Şu udu Nusret Bey’in udu diye satalım… Böyle olursa 
ayıp olmaz… Hem o vakit fazla para istemekten çekinmeyiz… Ne dersin? 
Paşa – ( Gözleri parlayarak ) Evet… Doğru… Hakkın var… Ben şimdi bir bahane ile Rasih 
Efendi’nin dükkânına uğrarım… Sen udu bir bohçaya sarar, ahretliğin koluna verip bana 
gönderirsin. Ahter’e sevileceği sözleri ezberletirsin… Bana der ki… ilh ilh… 
 

- 2 - 
( Yarım saat sonra dükkânda ) 
Paşa – ( Vakar ile ) Geçenlerde Maliye Nezareti’ni teklif ettiler… Bittabi reddettim… 
Rasih – Hiç olmazsa iki ay için kabul etmeliydiniz… Şu bütçeyi düzeltmiş olurdunuz? 
Paşa – O bütçe düzelir mi hiç? 
Rasih – ( Korkak bir tebessümle ) Devlethanenizin bütçesinden bahsediyorum ( Ahter 
kolunda ud torbası ile girer) 
Ahter -  ( Ezberden okuyarak ) Paşa Efendi…Amcanız Nusret Bey Rasih Efendi’nin ud 
aradığını duymuş.. Bir lüzumsuz udu varmış.. Rasih Efendi’ye satın diye size göndermiş… 
Ama on beş liradan aşağıya vermiyormuş… 
Paşa – ( Yalandan kızarak ) Ben ud tellalı mıyım? Ne saygısız adam… 
Rasih – Hiddet buyurmayınız paşa hazretleri… Biz böyle şeyleri ayıp saymayız… 
Paşa – Ben karışmam… Geri götür… 
Rasih – Müsaade buyurun paşa hazretleri… Tutalım ki Nusret Bey doğrudan doğruya 
bendenize göndermiş… 
( Torbayı açar, udun sedeflerini muayene eder, telleri birkaç defa tıngırdatır ) 
Rasih – On beş lira etmez… Mamafih kabul ediyorum paşa hazretleri… Benim işime gelir… 
Hatta isabet oldu… 
Paşa – ( Gözlerindeki sevinç kıvılcımlarını gizlemeye çalışarak ) Olur adam değildir şu 
Nusret… Parasını artık kendisine gönderirisiniz… Yahut bana veriniz Rasih Efendi… Şimdi 
geçerken onun evine uğrayacağım… 
Rasih – ( Memnuniyetle ellerini ovuşturarak ) Paşa hazretleri! Demin arz edecektim 
sıkıldım… Mademki yeri geldi… Nusret Beyefendinin biraz hesabı var… Yirmi otuz lira 
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kadar bir şey… Yarım saat kadar evvel de dükkâna uğrayıp nakden beş lira aldılar… Her hal 
de bugün yahut yarın bir miktar alelhesap vereceklerini temin ettiler… 
( Defterini açıp bir şeyler yazarak) Müsaadenizle bu on beş lirayı Nusret Bey’in hesabından 
tenzil ediyorum!.. 
 

Reşat Nuri 
 

(Sene:1, Numara:36, 6 Ramazan 1340 / 4 Mayıs 1338 / [4 Mayıs] 1922 Perşembe  s.  2) 
 
Ramazan Fıkraları - 2  
 
 Deli Mehmet isminde birini ramazanda polisler yakalarlar, karakola götürürler, 
başlarlar zorlamaya: 
-  Söyle ulan dün gece filan evi niçin taşladın? 
Mehmet inkâr eder: 
-  Hayır efendim, katiyen ben taşlamadım.. 
Polisler sıkıştırırlar, o inkâr eder. Nihayet iş sopaya dayanır. Mehmet’i batırıp bir temiz 
ıslatırlar, yine ağzından bir muvaffak cevap alamayınca götürüp bir odaya kaparlar. Mehmet 
orda, dayağın acısı geçtikten sonra tabakayı çıkarıp sigarayı tellendirir. O esnada tekrar 
isticvap için komiser gelir. Bir de bakar ki Mehmet fosur fosur sigara içiyor. 
-  Vay der, bir de utanmadan sigara içiyor, aşikâr bir halde oruç yiyorsun ha!.. Yatırın şu 
herifi!.. 
Mehmet o zaman der ki: 
-  Ben oruçluyum.. Sigara ile oruç bozulmaz. Demin bir araba dayak yedim bozulmadı da 
şuncağız şeyle mi bozulacak? 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:36, 6 Ramazan 1340 / 4 Mayıs 1338 / [4 Mayıs] 1922 Perşembe  s.  2) 
 
 
 
Gazetelerde Ne Var Ne Yok? 
 
 Şeyh Yahya Kemal Efendi oruç keyfi ile büsbütün bocalamaya başladı. Pazartesi 
günkü Tevhid-i Efkâr’da Göksu’dan bahsederken “ Yeryüzünde akan suların en incesi olan o 
su” diyordu. Galiba şeyh efendinin evinde musluk filan yok, yahut ömründe bir kere olsun 
çeşme ve kuyu başına gitmemiş, yahut Göksu’dan başka akarsu yüzü görmemiş olmalı.. Ayol 
çeşmelere, musluklara kadar inmeye hacet yok, şuraya Çerçici’ye veya Keçesuyu’na kadar bir 
uzan da, bak, Göksu’dan çok ince, ne kadar akarsular var. Hatta Alibeyköy’ündeki meşhur 
dere, kurbağalarıyla Göksu’dan incedir. Bu su meselesinin altında daha fahiş bir hata-yı azîm 
var. Şairlerden filan bahsediliyor da söz Fransuva Kupe ye getiriliyor ve buna örnek olarak 
Türkçü şair Mehmet Emin Bey gösteriliyor. E artık Mehmet Emin Bey de Fransuva Kupe’ye 
eş olursa değme keyfine! Uydur, uydur benzet! Meselâ Hamdullah Suphi’yi Lord Bayron’a, 
Ruşen Eşref’i Danonçivo’ya, Celal Nuri’yi Pol Dökok’a, Yakup’u Viktor Hugo’ya, Celal 
Sahir’i Tolstoy’a, Haşim’i İbsen’e… ilh… İlahi Şeyh Efendi, mutlaka oruç senin başına 
vurmuş!.. 
 

(İmzasız) 
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(Sene:1, Numara:36, 6 Ramazan 1340 / 4 Mayıs 1338 / [4 Mayıs] 1922 Perşembe  s.  2) 
 
Bekçi ile Beraber 
 
Davulumun ipi gevşek 
İçinde var yorgan döşek 
Yahya Kemal durgun ama 
Ahmet Haşim deli fişek 
*** 
Şekerim var ezilecek 
Tülbentlerden süzülecek 
Şeyh Yahya’ya mürit olsam 
Yakup Kadri süzülecek 
*** 
Arkadaşım fener taşır 
Başı keldir durmaz taşır 
Abdulbaki, bilmem niçin 
Bunaklara hep sataşır 
*** 
Davulumun ipi kırmızı 
Yedim kavun karpuzu 
Pehlivan Kadri boyatmış 
Gül pembeye çil horozu 
*** 
Ah eylerim vah etlerim 
Sıraya geldi evlerim 
Manileri Mihran düzer 
Bekçi çalar, ben söylerim 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:36, 6 Ramazan 1340 / 4 Mayıs 1338 / [4 Mayıs] 1922 Perşembe  s.  3) 
 
Küçük Hanımefendi ile Sohbetlerim – 2 
 

Ramazan ve Teferruatına Dair 
 

 Dün, küçük hanımefendi ile bir defa daha mülâkat nasip oldu. Üzerinde mor susam 
çiçeği renginde ince kadifeden bir manto vardı, insan her türlü terbiye ve muaşeret kavaidi 
haricine çıkarak parmakların ucuyla olsun ara sıra okşamak, yumuşaklığı ve sıcaklığı duymak 
ihtiyacını veren bu latif kumaş, bahçe kenarlarında susamların çılgınca açıldıkları şu ılık 
bahar esnasında göze ne kadar uygun, taze ve canlı görünüyordu. Fakat küçük hanım çehre 
itibarıyla bugün bana biraz solgun geldi. 
-  Ah, dedi, üç gecedir uykusuzum… 
-  İlk sıcaklardan olmalı, hepimiz biraz güç uyuyoruz! 
-  Hayır, ondan değil, geceleri çalına davuldan… 
-  Ha, evet, sahur davulu! 
-  Kuzum bu ( sahur ) da ne demek? Niçin gece yarısında sonra şehrin bütün halkını 
uyanmaya mecbur ediyorlar, bu ne biçim âdet! Hem o saatte kalkılıp ne yapılır, ibadet için 
mi? 
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Acaba bu küçük hanımefendi, ömründe bir defa olsun gece geceleyin, davulla uyanmamış, 
sahur sofrası nedir görmemiş, o saate ne yapıldığını öğrenmemiş miydi? 
-  Efendim, dedim, bu davul gece, yemek vaktini ilan için çalınır. Davulla Müslümanlar 
uykularından uyanırlar veya uyumuyorlarsa da yemeklerini hazırlamaya başlarlar. Zira 
bilmem, fark ettiniz mi, ramazanda gündüzleri yemek içmek memnudur. 
-   Bunu işitmiştim, biliyorum, bizim Peyiman dadı vardı, o oruç yer.. 
-   Oruç mu yer? Galiba oruç tutar diyecektiniz, diliniz bu tabirata alışmamış! 
-  Evet, evet, öyle diyecektim, pardon! Fakat, beyefendi insan gece yarısından sonra 
uykusunda kalkıp da sersem sersem yemek nasıl yiyebilir? Böyle ( supa ) mı olur? 
- Vallahi dediğiniz doğrudur ama, bilseniz, bunu bir garip keyfi vardır. Bizim 
çocukluğumuzda evlerimizde oruç ve sahur mecburiydi, oruç tutmayanlar ve sahura 
kalkmayanlar ta’yip edilirdi. Fakat dediğiniz gibi sersem sersem, lokmalar büyüyerek kayısı 
hoşafına kuvvet, yemek yiyişimiz ne hoş, ne be tatlı bir çeşni duyardık. 
-   Oo, hiç zannetmem, beni kızdırmak için söylüyorsunuz! 
-  Değil efendim, pek samimi konuşuyorum, gece yarısını müteakip, davul sesiyle 
uykusundan uyanıp canlanan, aydınlanan ve böyle, ani ve leyli bir hareketle esrarengiz peri 
ziyafetlerini hatırlayan evlere şimdi tahassür ediyorum. Hem, sizin gibi böyle güzel, çok 
güzel, pembe pembe, yumuk çehreli genç hanımlar, uyku mahmurluğuyla, yarı üryan, sahur 
sofralarında pek latif olurlardı! 
- Nasıl, öyle yataktan kalkıldığı kıyafetle yemek masasına oturmak? Yıkanmadan, 
taranmadan, giyinmeden? Mümkün değil yapamazdım… 
-  Yapardınız, yüzünüze hafif bir su, soğuk su vurur, geceliğinizin üstüne bir hırka, bir pelerin 
veya bir kürk alır, hatta çoraplarınızı bile bazen ihmal ederek gelirdiniz… malûm a, iş 
aceledir, biraz sonra top patlar! 
-  Evet, o top da nedir yarabbi, davul yetmiyormuş gibi bir de sabaha karşı toplar atılıyor? 
-  O topa imsak topu derler, imsak topundan sonra oruç başlar, artık yemek yenmez! 
-  Niçin? 
-  Orasını ben de bilmem, ehlinden, meselâ bir mektupla Tasvir-i Efkâr gazetesinde sorunuz! 
-  Peki ama, beyefendi, şu davullar, toplar yerine daha gürültüsüz vasıta bulunamaz mı?  
Bilmezsiniz yine üç gecedir nasıl harap oldum… Uyanmak isteyenleri uyandırmadan, ne 
diyordunuz bakayım, o sahur topuyla imsak davulunu… 
-  Şey, karıştırdınız: Sahur davulu, imsak topu diyecektiniz… 
-  Ne ise, ehemmiyeti yok, ister davul imsak için, ister top sahur için, çalınıp patlasın, ikisi de 
aksi bir zamanda, gece yarısından sonra ötmüyor mu, bence birdir. Evet, meselâ, bunlar 
yerine bütün memleketi ayağa kaldırmayacak, hastaları, çocukları uyandırmayacak bir vasıta 
bulunmaz mı dersiniz? 
-  Bilmem ki… Belki… Düşünmeli! 
Küçük hanımefendi, narin parmaklı, kırmızı tırnaklı, mini mini elini şakağına dayadı. 
Düşünüyordu. Mor susam rengindeki kadife tuvaletinin üzerinde insanî, lenfavî veya demvî 
oluşuna göre, ya baygın, ya çılgın edecek derecede müyesser, nafiz, müthiş bir rayiha, bir 
şemmesinde bin rayiha bin mana dolaşan bir rayiha dolaşıyordu. Ah, ona şimdi bu rayihanın 
bile benim orucumu bozabileceğini söyleyiverseydim acaba neler der, nasıl şaşar, kızar ve 
itirazlar ederdi? 
-  Buldum! 
diye bağırdı, acaba bulduğu ne idi? 
-  Monşer, diyordu, hani çıngıraklı saatler vardır, işaret ettiğin saatte insanı uyandırırlar, 
( revey maten)ler.. 
-  Evet, münebbihli saatler.. 
-  İşte her oruç tutmak ve iftara kalkmak isteyen… 
-  İftara değil, sahura diyecektiniz… 
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-  Peki, peki, istediğiniz gibi söyleyeyim: Sahura kalkmak isteyen adam, bu saatlerden bir tane 
alır, odasına asar, sahur vakti geldi mi, ( cırrr…) diye çıngırak öter, işte patırtısız, gürültüsüz 
halledilmiş oldu! Nasıl doğru değil mi? 
-  Evet, doğru idi, bu teklif pek makûl, pek doğru idi. Lakin, yarabbi, ben bu zamane küçük 
hanımefendisine sahur davulunun, sahur yemeğinden, imsak ve iftar toplarının, hülasa 
ramazanın, mübarek ramazanın böyle yüz türlü rahatsızlık, patırtı, külfet ve sairden mürekkep 
o bî-emsal güzelliğini nasıl anlatabilirdim?! 
 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara:36, 6 Ramazan 1340 / 4 Mayıs 1338 / [4 Mayıs] 1922 Perşembe  s.  3) 
 
 
Be-Tarz-ı Kudema 
 
  Gazel 
 
Geldi mah-ı ruze ey gül bir sevap etmez misin 
Eyleyip bir buse-i ihsan kâm-yâb etmez misin 
Eşk-i çeşimanımla iftar ettirir hicran bana 
Rahm edip lütufen bir akşam dakik-i bâb etmez misin 
Yağmur-asa ruz u şeb gam yağdırsan başıma 
Şimdi bir fes kaç kuruştur hiç hesap etmez misin 
( Ercüment Ekrem )le hiç olmazsa bayram ertesi 
Eyleyip teşrife himmet nuş-u ab etmez misin 
Eski demlerden, sefalardan sorup birkaç sual 
Neşve-yâb ( Fazıl ) hazır cevap etmez misin 
Muntazır ( Yakup )-u Bektaşi de her gün rahına 
Söyle sen bir şeyhe asla intisap etmez misin 
Gelse bir gün itihadiyûn binip zevrak-çeye 
( Ay Dede ) ile bir sefa-yı mehtap etmez misin 
Ya o ( Yunus Nadi)-i dil-teşne-i ezvak ile 
Buzlu sahbalar içip, egil-i kebap etmez misin 
( Şehremini ) olmuş olsan gün gelip âlem-i bûya 
Sen de ey insafı yok tevzi-i çap etmez misin 
Düşman olsan ezkaza bir gün ( Nazif) in destine 
Muttasıl meth ü makalat ( Cenap ) etmez misin 
Sefere kurmak istiyorlar şimdi Okmeydanı’na 
Sen de keşkülünle ey ( Yahya ) şitab etmez misin 
Bindirip esb-i saadet üzere yarabbi âczi 
( Lütfü Fikri ) Bey’le olsun hem-rikâb etmez misin 
Bir imam isterse ey ( Sahir ) gelip ehl-i mizah 
( Fevzi)-i sahip nisâbî intihap etmez misin 
  

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:36, 6 Ramazan 1340 / 4 Mayıs 1338 / [4 Mayıs] 1922 Perşembe  s.  4) 
 
Nakş-ı Ber-Âb 

Ya Tutarsa? 
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Nasrettin Hoca’nın bir fıkrası vardır: 
Hoca Akşehir Gölü’nün kenarına oturmuş, elinde çanak, suya kaşık kaşık yoğurt atarmış. 
Birisi sormuş: 
Nedir bu yaptığın hoca? 
Göle maya atıyorum, yoğurt tutturacağım! 
Canım, hiç su maya tutar mı? 
Ya tutarsa?! 
 Öyle ya, ya tutarsa, artık var hesap et, yemekle, içmekle biter tükenir şey değil ki... 
Ayranını bir tarafa taşı, yağını öbür tarafa yığ, ömrün oldukça hem sen, hem halk, hem bütün 
memleket yesin, yutsun, yalasın dursun! 
 İşte bizim de her işimiz, harbimiz, ticaretimiz, edebiyatımız, siyasetimiz, Nafıa’nın o 
büyük projeleri, Ziya Gökalp içtimaiyat nazariyeleri, bazı kanun layihaları, aruz yerine hece 
vezni, Sarayburnu – Üsküdar köprüsü veya Üsküdar – Âlemdağı tramvayı, Asya akvamı 
muhâdeneti, Darülfünun nümayişi, hepsi bu yoğurt hikâyesine benzer, biz her işe hatta gölün 
maya tutması kabilinden en imkânsızına bile “ Ya tutarsa?!” diye girdik, gireriz, galiba daima 
da böyle gireceğiz! Meselâ Harb-i Umumi’ye girişimiz, Kanal Seferi’ne çıkışımız böyle 
olmadı mı? 
Ya tutarsa? 
 Tutuverdi mi hudutların boynu o zaman ağdalı tatlı yapar gibi çek, uzat, eğ, bük; 
keyfin geldiği şekle ve hacme sok, sonra da otur, âfiyetle kaşık kaşık mı olur, avuç avuç mu, 
yoksa lokma lokma mı ye, bitir! 
Fakat: 
-   Ya tutmazsa? 
Tutmadı mı şimdiye kadar olduğu gibi, bir çanak yoğurdunu da üste verir, aç karnına hülyaya 
dalarsın! 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:37, 10 Ramazan 1340 / 8 Mayıs 1338 / [8 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  1 ) 
 
 
 
Ramazaniye 
 
Daldımdı yine minderin üstünde dün akşam 
Birden düşüvermişti yere elimdeki İkdam 
Bir gulgule-i şevk ve sürur koptu uzaktan 
Çarpardı gelen aksi bize arka sokaktan 
Gittikçe yakınlaştı, yakınlaştı, kabardı 
Ahenk-i huruşanı bütün evleri sardı 
Baktım ki bizim Bekçi Rıza bir davul almış 
Düşmüş öne, Şaban yılışıp arkada kalmış 
Geçkindi biraz, haline âşıktı duvarlar 
Her hutve o bed-mesti yuvarladı, yuvarlar 
Tam ortada su-yı zade su-yı zade, serazat 
En sıskası kan kırmızı birkaç takım evlat 
Sol elde fener yalpa vuran şavkla yanda 
Bıçkın Deli Mehmet’te idi emr ü kumanda 
Bir mevkib-i nev-şekil huruşan ki tamamdı 
Coşkunluğu şen, güm gümü bol, sesleri hamdı 
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Her bir kapıda dalgalanır, sonra durdu 
Şaban sırıtır, Mehmet okur, Bekçi vururdu 
Coştukça ağızlardaki “ Hoş geldi” sedası 
Çınlardı sokaklarda bütün aks-i edası 
Çırpındı yakınlarda, uzaklarda o halle 
Bir dalgalı körfez gibi dalgalandı mahalle 
Bir öyle geliş geldi ki herkes dedi pek hoş 
Cep, mide fakat bizde seferden beri bomboş 
Avdette verip baş başa hem-serle beraber 
Nimetlerin envaini tam eyledik ezber 
Bir ekşisi az bahse giriştik ki yürekten 
Başlardı bütün söz başı bir başka börekten 
Külbastı, çörek, çorba, pilav, yahni, kavurma 
Et, köfte, kaşar peyniri, sütlaç, sarığıburma 
Dilberdudağı, baklava, güllaç iki katlı 
Pastırma, reçel hâsılı hep ekşili, tatlı 
Kurtulmadı bir şey dilimizden, oyalandık 
En sonra kurup soframızı eski hasırda 
Bir anda bitirdik olanı elde, hazırda 
Çektikçe suyu halime hem-ser katılırdı 
Geçmişti vakit, karıştı son top atılırdı 
Bir kahve içip mindere kıvrıldım, uzandım 
Uydum da oruç keyfine iftarda uyandım 
 

Ali Haydar 
 

(Sene:1, Numara:37, 10 Ramazan 1340 / 8 Mayıs 1338 / [8 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  1 ) 
 

 
 
 
 

Doğru -Yalan 
 

(Aile Oyunu Bir Perde) 
 

( Bir ramazan akşamı, zevç yorgun, erken yatıp uyumak arzusunda; zevce ise “ Son vapurla 
İstanbul’a inelim, Darülbedayi’e gidelim ve gece dönelim!” diyor. Vapura ancak üç çeyrek 
var…) 
Zevce – Haydi kalksana… Ben hazır gibiyim, bir mantomu giyeceğim? 
Zevç – Peki, peki! Fakat biraz başım ağrıyor da, ne olur yarın akşam inelim! 
Zevce – Hayır, Şazimend’e söz verdim, onlar da bu vapura gelecekler… 
Zevç – İçimde bir hüzün var, neşesizim, bugün bir münasebetsizlik oldu, öyle üzüldüm ki… 
Zevce – Yolda anlatırısın… Hem açılırsın da… Bak hava ne güzel, deniz kim bilir ne hoştur! 
Zevç – Ah, Leman, ben sana karşı bir kabahat ettim, azap içindeyim, itiraf etmeden gönlüm 
rahat etmeyecek! 
Zevce – ( Merakla ) Ne gibi? 
Zevç – Bugün eve dönerken, Eyüp’te… 
Zevce – Ey? 
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Zevç – Billahi bizler, erkekler sizlerden, kadınlardan bin kere daha suçlu, daha hain, nasıl 
diyeyim, daha azgınız… vapurda orta salonda oturuyordum, gözüm ilişiverdi, bir kadın, uzun 
boylu, dolgunca gen bir kadın… 
Zevce – Hıristiyan mı? 
Zevç – Hayır, hayır, Müslüman! Kadınlar tarafına geçiyordu, tam benim tipim, yarı Tatar 
siması, gözleri biraz çekik, aynı zamanda yumuk da… Kaşlar ince, incecik; gözlerin hemen 
hemen ortasından şakaklara doğru fazla uzanıyor, en sevdiğim kaşlar, bilirsin ya, böyle 
kaşlardır! 
Zevce – Peki sonra? 
Zevç – Bilmem kadınlarda da olur mu? Biz de olur; bazen birden, yüreğimiz burkuluverir, 
artık aile, evlat, zevce hisleri, elektrik cereyanı kesilmiş teller gibi damarlarımız da 
soğuyuverir, nezih hisleri nakle yarayan damarlarımız hiçbir işe yaramaz, hiçbir şet ifade 
etmez, derhal gayri-nakil, ölü bir hale girer, nazarımızda bütün dünya silinir, bir “ o “ kalır, o, 
o kadın! 
Zevce – Neler diyorsun? Neler diyeceksin? Çıldırdın mı? 
Zevç – Belki… Belki değil, muhakkak, evet çıldırdım… Kadın kalın, kırmızı dudaklarında 
garip, pür-mana, haris bir tebessümle, geçti. Geçti ama aklım hep onda kaldı. İskeleye 
yanaşıncaya kadar ilk aşkına tutulmuş bir çocuk gibi, ben, bu kırk yaşındaki adam, 
çarpıntıdan ölüyordum… Bırak, sözlerimi kesme, hepsini sana, sonuna kadar anlatacağım. 
Vapur yanaşır yanaşmaz fırladım, çıkmasını bekledim. Baktım, geliyordu, yaklaştı, yanaştı, 
geçti; arkasından yürüdüm. Bilet toplanan yerde yan yana tesadüf ettik; kulağının mini mini 
ucunu çerçeveleyen bir büklüm sarı saçını görüyordum. Omzum bir aralık koluna dokundu, 
sanki yüreğim içimde yerinden koptu, sarsıldım; ya rayihası?.. Senin eski kokun. 
Zevce – İris mi? 
Zevç – Evet, iris, hem aynı fabrikanın… Şimdi meydanlıkta, önümde onu daha iyi 
görüyordum, üzerinde ne manto, ne kap vardı, iyi terzi elinden çıkmış ciddi, simsiyah bir 
çarşaf, simsiyah potu süet ufacık, tek düğmeli, atkısız, kapalı iskarpinler ve elinde siyah bir 
şemsiye… evet bir şemsiye… Meğerse şemsiye hanımlara ne kadar yaraşırmış, çoktandır bu 
güzel âdet kalkmıştı… Ne oynak, ne de ağır olmayan bir yürüyüşle, etrafına lakayt yürüyordu. 
Herkes ona bakıyor, beğeniyor, takdir ediyordu. İçimden “ Keşke bizim tarafa doğru gitse!” 
diyordum. Aksi gibi aşağı caddeye saptı. 
Zevce – Sen, sen de mi saptın? 
Zevç – Evet, bu deliliği de yaptım… Affet! 
Zevce – Söyle, devam et alçak! 
Zevç – Hakkın var, ne desen haklısın! Ben de saptım, artık yol tenhalaşmıştı, rüzgâr da esiyor, 
siyah çarşaf ne güzel dalgalanıyor, ne hoş çırpınıyordu… “ Eyvah, diyordum, hayatımda en 
korktuğum felaket bu idi, bu tipte bir kadına rast gelmekti, artık bittim!” Ara sıra özümün 
önüne geliyordun, ağlayacak kadar müteessir oluyordum, fakat yine yürüyor, bu siyah eteği 
takip ediyordum. Birden… 
Zevce – Söyle!! 
Zevç - … Birden kadın döndü, ben sapsarı kesildim, düşecektim; bakamıyordum, hatta bir 
aralık kaçmayı, ters yüzüne, koşa koşa oradan uzaklaşmayı düşündüm. Fakat o dudaklarında 
tebessüm, bana bakıyor, bir şey söylemek ister gibi duruyordu… 
Zevce – Söyledi mi? Konuştunuz mu? 
Zevç – Evet! 
Zevce – Ne dedi? 
[ Odadaki saat, dokuz buçuğu çalar ] 
Zevç – “ Vapuru kaçırdınız, artık İstanbul’a inemezsiniz, karı koca evinizde tatlı tatlı, rahat 
rahat oturunuz!” dedi. 
Zevce – Hin, demek, bana vapuru kaçırtmak için bu yalanları uydurdun? 



 

 

249 

Zevç – Şüphe mi var? ( İçinden ) Lakin ne nefis, ne mükemmel kadındı o!! 
 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara:37, 10 Ramazan 1340 / 8 Mayıs 1338 / [8 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  2 ) 
 
 

Cenap Şahabettin 
Muharriri: Fazıl Ahmet 

Oğlum, 
 Sana adâb-ı mükâlemeden vaktiyle bahsetmiştim; binaenaleyh bugünkü mektubumda 
fezail-i sükûta temas etmek istiyorum. Fakat oğlum, nükteden sonra en kıymetli bildiğim şey 
vakit olduğu cihetle esrar-ı saadete müteallik bazı gavamız-ı bahtiyariyi alelacele 
yoklayıvereceğim. 
 Oğlum, hiçbir kaide-i hikmet, bütün ihvan nevimize teşmil hükm ü kuvvet edemiyor. 
Meselâ ekseriyet nas için sünnet olan sükût bile, bir şair sıfatıyla Mehmet Emin Bey 
pederimize farz, Doktor Rıza’ya – bilhassa konferans kürsüsünde – vacip, hâlbuki bir mebus 
sıfatıyla Cahit Bey amcana haramdır, sana, doğru sözlü olmayı da hiç şayan-ı tavsiye 
bulmam. Zira faidesini görmeyeceğinden sarf-ı nazar, zararından bile kaçınmak ihtimalin yok 
gibidir. Bahusus bizim memlekette! Zekâ ve zarafet kol kola girmiş bir yalanın – Hani şu 
dedelerimizin dürûg-u maslahat-ı âmir dediği! – mazur olabileceğine benim aklım ermiyor. 
Bak kendi tecrübemi söyleyeyim: Bütün avday-ı mesleğimin en hamyâze ferma-asar ve 
akvaline karşı ben daima müştak ve hayran göründüm. İnanır mısın ki pek zeki tanıdıklarımın 
içinde bile bu hareketimden memnun olmayan tek bir kimse görmemiş olayım?!. Hâlbuki bazı 
hem-zamanımız gençlerin ma’dûmiyet-i zahik-averine karşı ancak bir iki kere 
ızmara……….(okunamadı) edemediğim oldu. Söylediklerin nefs’ül emmare ufakken – hafız-ı 
hakiki, cümleyi kazadan,  beladan esirgesin – şimdi herkes elindeki felahan-ı gazapla benim 
başıma sapan taşı atıyor! Bir de bunu düşün: Muntazam ve zarif yalan söylemeyi 
öğrenmezsen, ezkaza büyük sandalyelere oturduğun zaman ne yaparsın?.. 
 Hâlbuki ilmiyeye gelince … nur-u ayinim insaniyet âleminin müştereken kabul ettiği 
Manzume-i Hıtaya’yadır ki şimdilik ilim ve felsefe namı verildi. Tıpkı kanunun sakf-ı 
himayesi altına sığınan haksızlıklara adalet dendiği gibi! Saniyen ilim ve fen, feleğin meşreb-i 
nâ-sazı ile pek haiz-i müşabehettir: 
Daima döner! 
 Saadet-i ictimaiyemizin definesini bulmak için zemin-i muaşırı çapalayan amele-i 
zeka ve felsefemize bak: Bizim kıpırdamaya bile halimiz yokken onlar nasıl durmadan 
dönüyorlar görmüyor musun? Hoş, bu da pek itiraz edilecek şey değil ya! Mesnedimiz olan 
küre bile bir saniye yerinde durmazken, biz yine bir fikir üzerinde sabit kalalım? İtirazını 
işitiyorum oğlum: 
Manend-i şecer-i nabit olur sabit olanlar! 
 
diyorsun. Peki ama rica ederim, şu manend-i şecer kaydına iyi dikkat et sonra yavrum, 
unutma ki en büyük ağaçlar hiç olmazsa rüzgâr tesiriyle kıpırdar. Mamafih daima yürü demek 
istemiyorum. Ara da dinlenmek de lazım. Elverir ki kalkıp otururken etrafında bir şey 
devirmesen! 
 Ne kadar mutlakıyet-giriz de olsam, ufak sermaye ile azim işlere girişmemen 
hususunda biraz ısrar edeceğim. Hatırlarsın ya, bizim küçücük Nafia’mız bile ( büyük proje ) 
lere kurban oldu! Kısacık bir kamet-i irfanla en uzun boylu müddeiyata tırmanmak için ya 
Köprülüzade Fuat oğlumuz kadar kasîr-ül-insaf ve yahut Celal Nuri biraderimiz nispetinde 
tavil-ül-cesare olmalı; bana kalırsa yırtıcılık da etme evladım! Hayvanat-ı beşeriyenin carih 
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sınıfına intisabını – Hatta cerh da olsan – tasvip etmem! Alelhusus edebiyat da! Fütur-u 
edepten fütur duymak için insanın cesareti mantardan olmalı diyenler bulunabilir. Lakin 
fesail-i nebatiye içerisinde mantardan zehirli bir cemaat var mı? Her zaman beş yüz kişi yazı 
yazmalı ki kariler okunabilecek iki üç sütun bulabilsin! Ne yapalım, kanun-u tahrir böyle! 
Miftah-ı tetkikatımızı bir saniye için bab-ı servetin kilidine iliştirivereceğim. Çünkü tenke-yi 
maişet sende sosyalist fikirlerine vüsat veriyor galiba! 
 Açıktan söyleyeyim ki oğlum, ben her nevi servetin taraftarıyım, belki her nevi acz u 
zaafın fıtraten aleyhtarı olduğum için! Serveti tebcil ederim. Hatta haydan da gelse! Bâ-an şart 
ki hûya gitmesin yeni zenginlerimizin irae ettiği zişti-yi manzar, kendilerinin servet-i 
fahişesinden değil, bilakis fakr u dirayetlerinden geliyor! Yoksa tevsi-i maişet için, 
temennasının zaviyesini genişleten memur, bence bakkalın, kasabın alacak defterinde sahife-i 
itibarını daraltan âmirden efdaldir. Kubbe-i samani kurmak isteyen, habbe-i menfaati istihkar 
edemez. Gel dahil-i yenf’i. Meslek-i tahrir hakkında da nokta-i nazarımı sormuştun; bence 
edebiyat muayyen hiçbir mesleği olmayanların meşgalesidir… 
 Fakat zabt-ı hevese muktedir olamayıp da o yola saparsan meclis-i intikat ü 
muahezede mebusluk edeceğine erbab-ı hilm ve melamiyetin âyânına gir, derim, rahat 
edersin! Politika için düşündüklerimden de bir fiskecik söyleyeyim mi? Siyasiyatı ayın son 
çarşambasına benzetirim. Kimine iyi geliyor, kimine fena! Bir defa meşrutiyet-zedegân 
kudema içindeki âkile-i vüzeranın reisini sor; bir kere de – Bir de 31 Mart’ı hatırına 
getirmeyerek – Cahit Bey’le konuş; bak ne kadar birbirine zır fikirler alacaksın! Yakın 
zamana kadar kalem ve siyasette kalâ-i muvaffakiyeti teşhir için yegâne mancınık iktidar ve 
liyakattir zannında idim. Ne büyük zühûl? Natıka-i hadisat bir belagat-i muknia ile anlattı ki 
asıl muktedir tanıdıklarımız bu işin içinden çıkamazmış! 
 Uzun sözün kısası, zekâ ve terbiyeni sıhhat ve servetinin hizmetinde kullan, asla 
nedamet getirmeyeceksin. Ben biraz dinlemekte icaz, söylemekte ıtnab-ı hüsn taraftarıyım: 
İsterim ki senin üslubun iki cihette de veciz olsun. Tekrar edeyim: Doğru söylemeye, ancak 
siyaset-i muhavere hakikatperverliği istilzam ettiği zaman ehemmiyet ver. İnsanlar – mazur 
da olsa – hoşlarına giden sözleri dinlemek isterler; nasıl kadınlar kendilerini en iyi giydiren 
değil, en ziyade soyan terziyi mürehheh görürlerse! Bak: İnşallah büyük büyük paşa olursun 
evladım! 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara:37, 10 Ramazan 1340 / 8 Mayıs 1338 / [8 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  2-3 ) 
 
 
Bekçi İle Beraber 
 
Bayramlığın verdim giye 
Seyreden yakışmış diye 
Baklavayı ben yer iken 
Halit Fahri bakla yiye 
*** 
Devrederek geldim size 
Türlü gevher aldım size 
Bu ne iştir akıl ermez 
Ben yazayım, sansür çize 
*** 
Bak kandilin ziyasına 
Askıların sefasına 
Muhtaç değilim bugünlerde 
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Emîrî’nin duasına 
*** 
Ağalarım, yoldaşlarım 
Her hâl ile hâldaşlarım 
İttihatçılar bitince 
Muhalefetlerden başlarım 
*** 
Bekçi davrandı merdâne 
Seğirtti vardı mercana 
Birkaç züppe döndürdüler 
Matbuatı bir külhana 
*** 
Bekçinin kim cevabı yok 
Hesap ile kitabı yok 
Yazı yazan pek çok ama 
İçlerinde erbabı yok 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:37, 10 Ramazan 1340 / 8 Mayıs 1338 / [8 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  4 ) 
 
 
Be-Tarz-I Kudema 
 
Geldikçe!... 
 

- Bu da Yahya Kemal’e - 
 
Bugün kan ağlarım evvelki demler yada geldikçe 
O (İhsan)larla (Şadi)ler dîl-i nâşâda geldikçe 
Ser-a-pa şimdi virandır, ser-a-ser yâr u ağyârın 
Gurâb u bûm olur manzara-yı (Sadabad) a geldikçe 
Dem-a-dem ah u feryat etmemek kabil midir bilmem 
O meh-ru böyle her gün keseden feryada geldikçe 
Nasıl mümkün olur tamir-i kalb gayra su’i etmem 
Şarabım her sabah, akşam kırık minada geldikçe 
Yaşar elbette cahiller saadet üzre, her daim 
Siham-ı kahrı dehrin ehl-i istidada geldikçe 
Hemen ( Yusuf Ziya ) bilmem neden geçmekte hatırdan 
Kalem-i kandil istihzayi her ikada geldikçe 
Hücum-u handeden derhal olur bizim rical alt üst 
Kadınlar meclisinden ( Sahir ) üftade geldikçe 
Salat u ruzeden bahseyler ama şeyhimiz bol bol 
Olur gözden nihan meydana her seccade geldikçe 
Neden bilmem ki sözler ateşin bir renk eder peyda 
Zeban-târ ( Kirpi )-i hecca mutada geldikçe 
Çıkıp ( Fevkalbeşer )likten olur ( Tahtelbeşer ) derler 
( Celal Nuri ) ( Nazif ) ismindeki üstada geldikçe 
Kalır şairler elbet bive mazmunlarla, bak böyle 
Bütün ebkâr-ı maani ( Fevzi )-i nakada geldikçe 
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Abdulbaki Fevzi 

 
(Sene:1, Numara:37, 10 Ramazan 1340 / 8 Mayıs 1338 / [8 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  4 ) 

 
Nakş-ı Ber-Âb 
 

Yeni Edebiyatımız!! 
 Zavallı Yakup, zavallı Yakup Kadri Bey! Şair bir dostu geçen gün (Akşam)’da onu 
şöyle tarif; şöyle meth ü sena  ediyordu. “Yakup Kadri’de yağ erimiş, kemik inceleşmiş ve 
vücut-u giranbaha ruhun etrafında ince altından örülmüş bir mahfaza haline gelmiştir!” Aman 
Allah’ım, bu ne iğrenç tarif… Bana şu tavsif güneşte kalmış ve içindeki mumu yarı eriyerek 
yana malûlâne, zebânâne eğilmiş bir türbe fenerini hatırlattı. Burnuma gelen iç yağı mumu 
kokusuyla nazarımda tecessüm eden bir deri, bir kemikten ibaret göğüs tahtası da cabası! 
Fakat yeni usul, güya (empresyonist) methiye bununla bitmiyor: 
“Büyük ağaç bu keskin kokulu tek siyah çiçeği yetiştirmekten iyi ne yapabilirdi!” 
 Keskin kokulu siyah çiçek de Yakup Kadri beydir… Keskin kokulu çiçek teşbihiyle 
şair, galiba o iç yağ kokusunu ve kurbağa iskeleti manzarasını bastırmak istemiş. .. Lakin 
nerede? Bana o kasap ve aşçıbaşı tabiratıyla yağlı kemikli tasvirden sonra bu çiçek çiy et 
kokuyor ve yapraklarının ortasında hani bir zamanlar kesik baş vardı, onu saklıyor gibi geldi; 
kan pıhtılarıyla morarmış, adeta siyah, ser-i maktu… Mamafih zannetmeyiniz ki şair 
dostunun takdirnamesi bu kadarla kalıyor… Hayır, o (Nur Baba) müellifini meth ü senada ne 
yapacağını, acayip, iğrenç, korkunç veya sevimsiz nelere benzeteceğini bilemiyor, bir aralık 
da Yakup Kadri Bey’in başından bahisle diyor ki: 
“Bir küçük araba derununda götürülen azim, titrek, beyaz bir baştır!” 
 Bu ne tesadüftür, İlahi !  Dev mi, cin mi anlatıyor? Hele bir düşününüz: bir çocuk 
arabası içinde azmış kabak kadar iri, apayrı ve beyaz, bembeyaz bir kafa… titreye titreye, 
sarsıla sarsıla, giyotin sepetinden henüz alınmış gibi yarı canlı gidiyor! Bu methiyeyi, 
herhalde, arzu ediyorum ki  ( Nur Baba) müellif-i muktedirinin sinirli karileri, o asabi, 
evhamlı, latif ve nazik hanımefendiler okumasınlar… 
 Hatta sade onlar değil keşke biz de okumasaydık: Ramazanda geç vakit evlerine 
dönenler kapılarının eşiğinde Yakup Kadri Bey’in Göl Şairi ağzından anlatılmış bu muhavvif, 
müthiş, tüyler ürpertici ve yürek tüketici başına tesâdüf etmekten bihakkın korkabilir! Hoş, 
tasvîr bununla da hitâme ermiyor: 
 “Yakup Kadri’nin nahif bir vücut üstünde taşıdığı büyük başı ince bir sak üzerinde 
ayrı, siyah bir haşhaşı andırır.” 
 Bana kalırsa şair bu methîyeyi yazmadan evvel o cesamette bir haşhaşın bütün 
usaresini emmiş ve  o tesirle ancak esrarkeşlerde tesâdüf edilen bu cinnet-aver ve mecnûnvârî 
tasvîrleri yoktan var eylemişti. 
 Dahası da var: “Baş, vücudu yiyip azalmış gibidir !” Aman Allah’ım, bu ne belâlı 
baş… Baş değil, baş belâsı! Hele tasvîr ediniz bir baş ki kendi vücudunun üzerine eklenmiş, 
dişlerini kendi göğsüne sokmuş ve kaburga kemiklerinin aralığından kendi ciğerlerini yiyor ! 
Ben öyle farz ediyorum ki bu methiyeyi okuduktan sonra (Nur Baba) müellifi aynalarda 
kendine bakamaz bir hale gelmiş, kendinden korkmuş, kendi kendisine hâyatını emniyet 
edemeyerek bir başına gezemez ve uyuyamaz olmuş ! 
Meth ü sena makalesi şöyle bitiyor: 
 “Yakup Kadri hakikaten bî-haberdir !” Aferin bu büyük dosta… Ya düşman olsaydı ne 
yazacaktı? 
Galiba kendi öz dostunun kaleminden çıkan şu takdirname ile (Nur Baba) nın ve bütün 
müritlerinin, bütün tarikat ehlinin intikâmı alınmış oldu. 
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Yaşasın Yeni edebiyat! 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:38, 13 Ramazan 1340 / 11 Mayıs 1338 / [11 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 1) 
 
 
Onlar Gibi / Recâizâde Ekrem 

Muharriri: Fazıl Ahmet 
 
Bak bak o  mehe ne rütbe-tınaz 
Âmed u şedd eder kenarımda 
Namiyen nola girdiysem de bin naz 
Dendanını gör derun-u femde! 
Her bir negehi halavet üzre 
Söyler sühanı nezaket üzre! 
*** 
Rikkatte de yok o maha hem-tâ: 
Peşinde çehar-sale gördük 
Ger tıflı talep ederse helva 
Masuma alır şekerle gördük 
“ Sübhanın ey müessir gül!” 
“ Sübhanın ey müdebbir gül!” 
*** 
Çeşmanı kılar beni fetade 
Çün şam u seher tekâhhül eyler 
Gerduneye de olup nihade 
Envai neam tenâvül eyler 
Zevrakçaya hem biner de gâhi 
Oltayla tutar yem içre mahi 
*** 
İşgûfe idi o nâ-şüküfte 
Eğerimse anın peyinde zenbur 
Zekriyle zibbanım oldu süfte 
Sandık-ı cenan yedîyle memhûr? 
Daim dolaşıp tefric eyler 
Nezdinde dilim teleclüc eyler 
*** 
Avan vezani-yi nesime 
Amiziş edip de şimdi egnün 
Ziverde olur dil-i besime 
İnsanı kılar fakat ki mecnun 
Nezdiğime geldi ol pür-sütve 
Gül dalına kondu sanki tîhû 
*** 
Çeşminde siham-ı tîr-i sevda 
Etmiş anı kahraman-ı işve 
İmlası yolunda hatt-ı âlâ 
Hem hayli meraklı sarf u nahve! 
Yazmış ki hakîre bir nemika 
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Gayetle muvaffak-ül-salika 
*** 
Ama ki zuhur edince kavga 
Dil-i fariğ cam-ı vuslat oldu 
Hayfa ki fitil-i şem’i-i sevda 
Püv-kerde-i bad-ı firkat oldu. 
Öptürmedi ama hiç lebinden 
Şem etmiş idim ya gabgabından! 
*** 
Mihnetkeş ü derdimden Allah 
Bîçare ve müstemendim Allah 
Gerdan-ı derd-i kemendim Allah 
Çektirme bana efendim Allah 
Temzik-i hayat eder o banu 
Yok derdim için cihanda daru! 

 
Fazıl Ahmet 

 
(Sene:1, Numara:38, 13 Ramazan 1340 / 11 Mayıs 1338 / [11 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 2) 

 
 
 
Matbuata Âlemi 
 

Mecmûalar 
Ramazan dolayısıyla “Dergâh” sükûn içinde… “Yarın”da  spor mecmûasına kalb edilecekmiş 
diye duydum… Yeni ve güzide bir heyet-i tahrîriye tarafından neşredilmeye başlanılan eski 
“Yeni Nesil” ise Bakkalbaşı Emin Âlî Efendinin veresiye defterine dönmüş. . Bari baş 
tarafına “Şehzâdebaşı Kooperatif mağazasının nâşir-i efkarıdır” deseler fenâ olmaz.  Geçen 
nüshasında, memleketimizin yegâne tabiat âlimi! Ragıp Nurettin hocanın “ Tespih böcekleri 
dans ederken”  unvânlı şiiri çok calib-i dikkatti. Düşünce’nin son nüshasında bülbülün 
“bülbül” ������ [   ], aşkın “Âşık” yazılması kimi imlâ meselelerine ait bir bent ile; bu günlerde 
lokma mangırı hakta kaldığından dolayı Yahya Efendi Dergâh’ından çözülen birkaç dedenin 
koşmaları, dîvanları, nefesleri var. Bunlardan Hasan Âlî Dedenin bir beytini âtîye nakil 
ediyoruz: 
“Gündüz gaflet basıyor uyumam geceleri 
Karanlıkta sökerim okunmaz heceleri” 
Ah, dede sultan, senden evvelkilerde böyle heceyi karanlıkta söktükleri için bu gün yüzleri, 
gözleri kömürcü çırağı gibi simsiyah geziyorlar. Gel azîzim, sen heceyi sökmek için yine bir 
aydınlık geceyi bekle ! .. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:38, 13 Ramazan 1340 / 11 Mayıs 1338 / [11 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 2) 
 
Ramazan Fıkraları 
 

Bir Bektaşî Orucu Daha 
Bektaşî orucu yerken görerek yakalarlar; İstanbul kadısı huzuruna çıkarırlar. Kadı Efendi 
bağırarak: 
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-     Zındık herif ! Niye oruç yiyorsun! der. Bektaşî hiç tavrını bozmayarak: 
-     Seferiyiz! Cevabını verir. Hâzırun ise : 
-     Kadı Efendi! Otuz kırk senedir burada oturur; seferi değildir, deyince Bektaşî: 
-    Müsaade buyurun kadı efendi! der. Dünyada iki üç gün oturmaya elimde senedim yok ya !  
Ahirete seferiyim… 
 

Yine Bektaşî Orucu 
Bektâşi canlardan birine: 
-    Namazı mı seversin, orucu mu? demişler. 
-   Orucu! Cevabını vermiş. 
-    Niçin ! diye tekrar sorulunca demiş ki: 
-    Mübârek tatlı tatlı yenir de ondan ! 
 

Zemmamlığa Dair 
Vâizin biri ötekini berikini fasl u zem  edenlerin yarın ahrette dillerinden ve dinleyenlerin de 
kulaklarından asılacağını söylerken sâmi’nden biri demiş ki: 
-  O halde dünyada ne kadar insan varsa kimi dilinden, kimi de kulağından asılacak! 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:38, 13 Ramazan 1340 / 11 Mayıs 1338 / [11 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 3) 
 
Ramazan Hikâyeleri 
 
Hacı Bey isminde zarraftan biri anlatmıştı: 
 Tam sabahleyin tatlı uykuda iken eskici Yahudi kapının önüne gelir, eskiler alırım! 
diye bağırır, uyandırır. Hem de öyle ki bizim kapının önüne geldi mi, inadına sesini yükseltir 
ve iki üç defa biri biri peşine bağırır. Bari ömrümde bir kere olsun Yahudi’yi çağırıp da evden 
bir şey satmış olsak ne ise… Ramazanın onu mu idi, on ikisi mi bir sabah, derin bir uykuda , 
tartlı bir rüya görürken, herif ta pencerenin altında öyle bağırınca öyle sıçrayış sıçradım  ki.. 
Hiddetimden hemen sopayı kaptım, kapıya koştum, lakin Yahudi’yi koydunsa bul! Savuşmuş, 
gitmişti, sonra bu, böyle olmayacak, herif ramazan uykularına hasret edecek, buna bir çare 
bulmalı dedim düşüne düşüne buldum… Önce sahurdan sonra uyumadım, oturdum, 
pencerenin önünde sabahı bekledim… Güneş doğduktan sonra evin içinde herkes uyurken 
ben baştan aşağı soyundum, bir beyaz yatak çarşafına sarıldım, sokak kapısının arasına indim, 
oturdum… beş on dakika sonra da Yahudi geldi ve bir müddet kapının önünde yüksek sesle : 
-   Eskiler alırım!.. diye bağırmaya başladı. Usulca kapıyı aralık ettim, ince sesle kadın taklidi 
yaparak seslendim: 
-   Baksana eskici! Azıcık buraya gel! 
Yahudi geldi, kapıya yanaştı: 
-    Ne var? 
O zaman birden kapıyı ardına kadar açtım ve 
-    Bu mahallenin en eskisi benim, beni de alır mısın? .. deyip sırtımdan çarşafı atar atmaz, 
Yahudi: 
-    Aman burada deli var ! Öyle bir bağırış bağırdı, öyle bir kaçış kaçtı ki, bir daha kapının 
önünden geçmek değil, mahallenin semtine bile uğrayamaz oldu. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:38, 13 Ramazan 1340 / 11 Mayıs 1338 / [11 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 4) 
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Bekçi ile Beraber 
 
Onu oldu bugün ayın 
İsterseniz siz de sayın 
Tiryakiler hapı yutmuş 
Sırasıdır tam alayın 
 
Baktım devrin gidişine 
Bizi berbat edişine 
“Tüh!..”  diyerek suratına 
Bastım küfrün kirişine 
 
Gökte yıldız benek benek 
Bir ekeriz karpuz kelek 
Ne karışır (Yusuf Ziya?) 
İsmindeki boş dümbelek 
 
Çoban çalar dağda kaval 
(Lütfi Fikri) okur maval 
Ramazanda bayram eder 
Alet olursa (Ali Kemal) 
 
Bir kuşum var (Tahir ) adı 
Ne kolu var ne kanadı 
İşittim ki bugünlerde 
(Kayseri)’ye olmuş kadı 
 
 
 
 
(Yahya Kemal) sönmüş fener 
Satmak diler hâlâ hüner 
(Abdulbaki) söyledikçe 
Hiddetinden küpe biner 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:39, 17 Ramazan 1340  / 15 Mayıs 1338 / [15 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  2) 
 

Ramazan Musahabesi 
 

Maziye Tahassür! 
 

 Şairi, muharriri, mizahçısı, müverrihi hep bir olsak da, şunun doğrusunu yani kaba 
Türkçesini dobra dobra söylesek olmaz mı? Bin dereden su getirerek ve ağzımızda sakız 
çiğneyerek bir takım lüzumsuz girizgâhlar ve bir takım bî-mânâ rumuzlar yapmaya ne lüzum 
var? Şunu açıkça diyelim ki, eski zamanları mumla arıyoruz ve o kadar arıyoruz ki 
bulamayınca, rüyada olsun; sevgilisini, aguşunda görmek emeliyle vakitli, vakitsiz uykuya 
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yatan bedbaht ve aptal âşıklar gibiyiz de hiç olmazsa bu aradığımızı hayalen olsun bulmak ve 
der-aguş etmek için bin türlü şeylere başvuruyoruz. 
 Meselâ İhtifalci Ziya Bey başını, eski çeşmelere, sebillere, hamamlara, mezar 
taşlarına; Ali Kemal Bey küflü, paslı kitaplara, Ahmet Rasim Bey tezgâhlara, Ahmet Refik 
Bey kaplumbağalara vuruyor, fakat hiçbiri de ağızlarındaki baklayı tamamıyla çıkarmıyorlar 
ve lisanı halleriyle: 
 -   Ah, eski zaman nerdesin? derlerken kollarıyla da fincancı katırlarını ürkütmek 
endişesiyle “Ser verip de sır vermeden” tavrı takınıyorlar. Lakin erbabı ne güzel anlıyor, bu 
zevat-ı muhteremin, can u dilden maziye tahassürlerini ne güzel keşfediyor. Hele ramazanda 
mazi-perestler, firkatte olmayarak, nasıl kendilerini meydana vuruyorlar. 
 İftardan, sahurdan, reçelden güllaçtan, mahyadan, kandilden, ortaoyunundan, 
bahsederken gözyaşlarını gizli gizli kalplerine içirdiklerini nasıl çaktırmıyorlar. Mazi ile hiç 
alâkası olmayan ve velhak, tamamıyla bir nevzat meşrubat olduğu şüpheden vareste bulunan 
Falih Rıfkı bile bunu keşfetti, geçen akşam günün fıkrasında bu mazi-perestlere kafa tuttu idi. 
Hakikaten de bu eski masallar, eski hatıralar arkasından gizli gizli sinezenlik etmekten 
herkese gına geldi. Mademki onu bu kadar seviyoruz, çeşmeleri, türbeleri, küttapları, 
meyhaneleri, kaplumbağaları, iftarları, sahurları, mahyaları, ortaoyunlarını kendimize bahane 
siper etmeden, açıktan açığa söyleyelim, diyelim ki: 
Maziye nerden gidilir, bir bilen var mı? 
 
*** 
 Bahsettiğim gizli mazi-perestliğe en canlı, aynı zamanda en gülünç misali bize, geçen 
hafta Hoca Velit Efendinin gazetesi vardı. Yahya Kemal, mezkûr gazetenin çarşamba günkü 
nüshasında bir çalgılı tulumbacı kahvesine gittiğini, orada külhanbeyleri, bıçkınlar ile 
saatlerce haşr u neşr olduğunu ve mazi gözünün önünde canlandığı için, mest bir halde 
kendinden geçtiğini ve sonra oradan ayrılırken eşinden ayrılan kuzular gibi meleyerek ve 
gözlerini geriye dikerek ayrıldığını söylüyordu. Hatta arada mektep – i hukuk mezunlarından 
bir ayrancının yanık yanık semai okuduğunu zikrediyordu. İşte maziye tahassür, koca 
Darülfünun müderrisini, böyle tulumbacı kahvesine gönderir ve orada kendinden geçerek 
mekteb-i hukuktan mezun! Ayrancılarla semai okuyacak kadar saçmalattırır. Şimdi ister 
misiniz ki Şeyh Efendi , “ Dergâh”ı kapatıp “Sandık” diye bir mecmua neşrine kalksın ve 
peşindeki genç  müritleri de cüppe ve dastarı atıp yerine fanila ve dizlik giysinler!.. Mazi 
muhabbeti, mazi aşkı, daha doğrusu mazinin ahı, hiç şüphe etmeyelim, bize bunları da 
gösterecektir. Zaten, “Dergâh” ve dergâhta tutulan yolda ilmî ve edebî bir maksat ve gayeden 
ziyade evvelce hor ve hakir görülen mazinin ahı neticesiydi. Hatta diyebilirim ki, “Erenlerin 
Bağı” bile… Böyle olduğu ve Darülfünun medreseleri tulumbacı kahvelerine gidip ya da mazi 
ile kendilerinden geçtikleri halde yine kimsenin dili varmıyor ki dobra dobra : 
 Ah mazi! Seni mumla arıyoruz, Neredesin? deyin… Haydi geliniz, şairler, muharrirler, 
mizahçılar sıkılmayınız, çekinmeyiniz, el ele verelimde hep bir ağızdan doğruyu söyleyelim 
ve beyhude yere çeşmeleri, türbeleri, tekkeleri, tulumbacı kahvelerini dolaşıp şunu, bunu, 
bahane etmeyelim!.. Doğrusu şudur: 
 
Gönül ne tekke ister, ne kahvehane 
Gönül mazi ister, hepsi bahane 
 

Osman Cemal 
 

(Sene:1, Numara:39, 17 Ramazan 1340  / 15 Mayıs 1338 / [15 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
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Be- Tarz-ı Kudema  
 
         Olur mu?.. 
 
Yarab, bu şita bahar olur mu? 
Bülbül yine nağmekâr olur mu? 
Hicranla açık kalan şu destim, 
Peyveste-i zülf-i yâr olur mu? 
Hurşit-i emel doğar da bir gün, 
Muzlim geceler nehâr olur mu? 
Gözler görerek peri-yi sulhu, 
Peymane-keş messar olur mu? 
Dallarda da Kevser-i huzurun 
Sakileri aşikâr olur mu? 
Şalgamları bostan-ı devrin, 
Reşk-aver enginar olur mu? 
Bahtım da bıkıp piyadelikten, 
Bilmem ki eşk-süvar olur mu? 
İnsafa gelip şu zalim esnaf, 
Vareste-i ihtikâr olur mu? 
Tahkir edilen hünerle sanat, 
Şayeste-i itibar olur mu? 
Tebdil-i nağmla (Lütfi Fikri), 
(Mihran) ile dem-güzar olur mu? 
Meddah-ı zaman (Celal) nakil, 
(Aşkı) ile hem-ayar olur mu? 
El-hâc (Velit) efendimiz de, 
(Nüzhet) Bey’e müsteşar olur mu? 
Tahsil-i hünerle (Mumcuzade), 
Helvacıya tabla-kâr olur mu? 
Finoları hal-i hazırın da 
Atide birer çomar olur mu? 
Zındıklar için (Ali Emîrî), 
Saykal-keş-i Zülfikâr olur mu? 
Ol (Ahmet Emin) bî-nevada 
Cavit Bey’e kesedar olur mu? 
(Tahir) de zemiş (menem diger-nist), 
Ehliyete inhisar olur mu? 
Bir şûre zeminde gül biter mi, 
Sermayesiz elde kâr olur mu? 
Ey came git (Ercüment) e bir bak, 
Meyhanede neşvedar olur mu? 
(Eşkal-i Zaman)cı küp dibinde, 
Hâlâ yine ruze-har olur mu? 
(Yakup) a ne hoş kaside yazmış, 
(Haşim) gibi yadigâr olur mu? 
Bilmem ki garabet etmek ibraz, 
Sermaye-yi iştihar olur mu? 
Hep eski alır, satar bugünler, 
Fazıl Bey’e hiç uyar olur mu? 
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Bir kere düşün de vazgeç ey genç, 
Moskof kızı Türk’e yâr olur mu? 
Hub olsa da yerli dilberandan 
Onlar gibi şive-kâr olur mu? 
Ol şuhu çekip kenara (Fevzi), 
Bir gün yine bahtiyar olur mu? 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:39, 17 Ramazan 1340  / 15 Mayıs 1338 / [15 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  4) 
 
 

 
Ramazan Fıkraları 
 

İki Ahbap Arasında 
-   Bazı senelerde çeşmelerin suyu çekiliyormuş. 
-   Ayol, çekilmeyen ne kaldı ki? Ceplerinden para, evlerden eşya, kalplerden vefa hatta 
yüzlerden haya hep birer birer çekildi. Bir de çeşmelerin suyu çekilsin, ne çıkar! 
 
*** 
Elli sene makdem İstanbul’da ikamet eden bir Frenk ramazan içinde bir işinin tesviyesi için  
memleketine gider, orada dostları sorar 
-   Türkler ne iş yaparlar? 
O da şu cevabı verir: 
-   On bir ay boş durup on ikinci ay istirahat ederler 
 
*** 
Hazır cevaplardan birini oruç yerken yakalamışlar ve sormuşlar: 
-   Niçin oruç tutmuyorsun? 
-   Mazeretim var. 
-   Mazeretin nedir? 
-   Hastayım. 
-   Hastalığın nedir? 
-   Açlık!.. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:39, 17 Ramazan 1340  / 15 Mayıs 1338 / [15 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  4) 
 

 
Be- Tarz-ı Kudema 
 

              Kaside 
 
Sakiya mey sun ki erdik nev-bahar eyyamına 
Dehrin artık kim ehemmiyet verir alâmına 
Dinlemem sofuyu asla –levm ü techil etse de – 
Ben derim âkıl-ı zamanın rind-i mey âşâmına 
Muttasıl içmekle almışlar felekten intikam 
Aferin İraniya’nın Hafız u Hayyam’ına 
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Subh  rahat içre kâm almışlar onlar, biz de bak, 
Düşmüşüz bir böyle mihnet-i rûzinin akşamına 
Sende ey vaiz yanarsın âb-ı ateş-renk ile 
Şöyle bir baksak o şuhun vech-i ateş-famına 
Kesr-i cam etmek dururken neşve-i sahba ile 
Seng atanlar var imiş (Cami’i)-i devrin camına 
Cehlimizden bilmeyip manasını hürriyettin 
“Mülkü yıktık, halkı mahvettik siyaset namına” 
Haklıdır ah u figan etmekle her daim  (Kemal) 
Çünkü düşmüştür bugün karpuzların en hamına 
Şeyh bir efsun eder etmez müridan (Daniş)in 
Attılar pabucunu Darülfünunun damına 
Şuarâ! (Tokmak) yemekten reisiniz bulamaz halas 
El-hazer! (Yahya Kemal) emir etmesin hidamana 
Bir zaman ilhamı bitmişken tamamen (Fazıl)ın 
Şimdi bir şaşmaktayım bî-intiham ilhamına 
Ta diyar-ı ecnebiyeden söz yetiştirmektedir 
Vallah ve hayranım (Ahmet Cevdet)in İkdam’ına 
Eski âsarın görenler zannederler (Sahir)i 
Bir zaman rahmet akıtmış ( Landor) yamyamına 
Nuş-u zehr-ab eyleyin ey saimin-i daimin 
Çünkü kalmamıştır maaş şeker bayramına 
Yâre her an nameler yazmakta mahir hamemin 
Şairriyet bir biçilmiş camedir endamına 
İftihar et daima zira şu manzumenle sen 
Kasr-ı hicvin çıktın ey(Fevzi) bugün ta bâmına. 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene: 1, Numara:40, 20 Ramazan 1340 / 18 Mayıs 1338 / [18 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 1) 
 

 
Tabirname-i Ay Dede 

 
 Bir kimse ki sabaha karşı düşünde Beyazıt Kulesinde görse ertesi gün akşam vakti 
muhakkak suretle fen terbiye mütehassısı İsmail Hakkı Bey’e tesadüf ede ve bir kimse ki nısf-
ül-leylde düşünde bir baba hindiyi kendine doğru gulu gulu ederek seyirdir bir halde göre 
ferdası günü öğle vakti üstat-ı Emîrî’ye mülaki ve müşarünileyhin hayır duasını ala ve şol kim 
eski akşamdan uykuya vardığı zaman kendini bir bostan içre serpilip yatmış göre, ertesi günü 
alessabah Ali Kemal Bey’in vafir-ül-iltifat ve teveccühlerine uğraya ve bir kimse ki şafak 
sökerken düşünde kendini bimarhanede müşahede ede ol kimse ertesi sabah erkenden Şeref 
Sokağı’nda Tevhid-i Efkâr matbaahanesinde azimet birle küll-i yevm mezkur matbaahanede 
lenger-ül-endaz bulunan sermuharrir Hafız Velit Efendi’ye tez elden kendisi nefes ettire aksi 
takdirde o kimsenin çok geçmeyip İleri nam-ı ceride idarehanesine yolu düşeceği ve 
oradakilerle hem-bezm ülfet olacağı mecburiyettendir. 
 Ve dahi şol kimse ki gece yarısına bir saat kala mânasında Behzat veya Şadi 
Beylerden birini göre ertesi günü sabahtan akşama dek kim gelirse o adamın yüzüne bakıp 
gülerler. 
 Ve dahi hangi kimse ki gündüzün bîdar iken şair A. Rıfkı Bey’i göre o kimse gece 
sabah rüyasında onun hayaliyle meşgul ola. 
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 Ve taife-yi nisadan kim ki âlem-i manada Ahmet Haşim’in bir şiirini okuya ertesi gün 
ya tahta sele veya çamaşır yıkaya ve kim ki Selahattin Enis’in hikâyelerini okuya ertesi gün 
zevcinden veya velisinden vâfir dayak yiye ve gerek rical ve gerek nisadan her kim ki gece 
manada Fatin Hocayı göre muhakkak güneş veya ay tutula ve kim ki O. Seyfi namzatın 
eşarını okuya ertesi gün muhakkak kar yağa ve kim ki Fazıl Ahmet veya Reşat Nuri çelebileri 
göre ertesi gün vakitleri hoşça geçe ve yüzleri güle. 
 Ve bir insan ki maddeten ve manen bir gün-emraz ile mâ’lûl ve zihninden hiçbir 
kuruntu olmadığı halde huzur ve istirahat-ı kalp ile uykuya varıp da düşünde mehtab-ı bedri 
tam halde göre ertesi sabah behemehal Ay Dede ceridesinde kendine  ait latif bir fıkra okuya. 
Şu kimse ki manada oğlunun veya torununu mektebin bahçesinde top oynarken göre ertesi 
günün akşamı çocuk mektepten ya bir bacağı veya kolu sakat veya yüzü gözü bereli gele. 
 

Amber 
 

(Sene: 1, Numara:40, 20 Ramazan 1340 / 18 Mayıs 1338 / [18 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 2) 
 
Ramazan Hikâyeleri 

Eskiden Bir Ramazan Günü 
 Kalemde on kişi idik. Yani on tane seçme haşarı.. Nasıl olmuştu da birbirimizi 
bulmuştuk, bizim onumuzu birden oraya hangi rüzgâr atmıştı? Hâlâ şaşarım.. Sanki beşimiz 
tencere, beşimiz de kapaktık. . Bu on kişinin başında yegâne âmir olarak bir aptal mümeyyiz 
ve bu heyete hizmet etmek için üzere çok antika, alaycı bir de odacı vardı. 327 ramazanının 
10’undan sonra bir gün ikindi vakti mümeyyiz bey uyukladığı sandalyeden kalktı, 
redingotunu çıkarıp duvara astı, kollarını sıvadı, mestlerini çoraplarını çıkardı, mavi yazma 
mendilini omzuna aldı, abdest almak için dışarı çıktı. O çıkar çıkmaz ceplerden de tabakalar 
çıktı, sigaralar yandı sonra masaların gözlerinde saklı duran simitler, peynirler, pastırmalar 
yenmeye başlandı. Biz sanıyorduk ki mümeyyiz bey her günkü gibi lâ-akall yarım saatte 
abdest alacak.. Hâlbuki o pek çabuk döndü beş dakika geçmeden elindeki mendille kollarını 
silerek içeri girdi. Dumandan göz gözü görmüyor ve ağızların bir kısmı oynuyordu. Bu hal 
karşısında birden bağırdı: 
-   Nedir bu sigara dumanı, nedir bu pastırma kokusu? Utanmanız yok mu sizin?.. Demek 
bekliyordunuz ki ben dışarı çıkayım da, oruç yiyesiniz ha !.. 
Mümeyyizimizin ağzı bozuktu. Hele oruç halde titizliği üstünde iken ağzına ne gelirse 
söylerdi. Fakat bir kere yakasını ellerimize kaptırmış bulunduğu için o ne söylerse ne kadar 
kızsa biz pişkinlikle durur alay ederdik. Arkadaşlarımın en haşarısı ben olmadığım ve ben 
kendisiyle alay ettiğim halde, nedense o da en ziyade bana itimat eder, beni severdi. Eli ayağı 
titreyerek yanıma geldi ve ben ağzımdaki lokmayı hemen çiğnemeden yutarak sahte bir vaz’-ı 
ihtiram alıp durdum. 
Biraz yumuşatarak sordu: 
-   Kimdir bu terbiyesizliği yapan? 
-   Hangi terbiyesizliği? 
-   Sigara içen? 
-   Sigara dumanı değil bu efendim? 
-   Nedir ya? 
-   Yanı başımızdaki askerlerin mutfağından yemek pişiyor, onun dumanı!.. 
-   Haydi haydi yalan söyleme!.. Sen de bunlara uydun artık… Ben budala değilim… Ben 
sigara dumanıyla ocak dumanını anlarım… Varın ne haliniz varsa görün, işte ben başkâtibe 
gidiyorum; artık burada sizin içinizde durup günahkâr olamam.. Ya ben, ya siz!.. 
Hemen hiddetle ters yüzüne dışarı fırladı. Şimdi hepimizi bir korku aldı. Çünkü başkâtip 
gayet ciddi ve sert bir adamdı. Evvelce böyle birkaç defalar hakkımızda şikâyetler vaki 
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olmuştu. Hatta üç dört gün evvel Süleyman Bey ismindeki tuhaf bir arkadaşımız, mümeyyiz 
bey uyurken burnuna aksırık tozu üflediği için hepimiz birden şiddetli tenkitlere maruz kalmış 
ve bu gibi haller tekrar edecek olursa hakkımızda ağır muamele başlayacağı katiyen takrir 
etmişti. Şimdi ne yapacaktık, şaşırdık, bir müddet korku heyecan ile birbirimizin yüzüne 
bakıştık. . Sonra pencerenin birini daha açtık, duvarda asılı pardösüleri alıp sallayarak odayı 
havalandırmaya başladık. O esnada odacı telaşla içeri girdi kıs kıs gülerek sordu: 
-   Yine ne yaptınız da bunağı kızdırdınız? Hiddetli hiddetli söylenerek başkâtibin yanına gitti. 
Aman dedik, Ahmet Ağa, sen kapının önüne dur, başkâtip gelirken bize haber ver. 
Gözlerde saklı ne kadar saklı simit, peynir, pastırma ve sair varsa hepsini pencereden 
matbaanın damına attık. . Bu esnada arkadaşlarımızdan biri cebinden bir şişe çıkardı, dedi ki: 
-   Bunun içinde Girit’ten gelme, halis acı elma yağı ile biberiye ruhu var. İsterseniz bundan 
bir damla ortaya damlatalım, ne sigara kokusu kalır ne pastırma… ne duruyorsun birader, 
hemen damlat dedik. 
O, şimdi acele ile şişenin mantarını açmaya uğraşırken odacı da kapıdan kafasını uzattı: 
-   Geliyorlar! dedi.. 
O zaman diğer biri, elindeki kalemtıraşla şişeye vurur vurmaz odanın içine öyle müthiş ve 
boğucu bir koku yayıldı ki nefes almak kabil değil… Hep birden burunlarımızı tıkadık ve 
olduğumuz yerde kloroform koklamış gibi yığıldık, kaldık. Başkâtip kapıdan bir uzandı ve 
derhal burnunu kapatarak geri döndü ve iki dakika sonra hepimiz deli gibi dışarı uğradık. 
Diğer kalemlerden birçok efendiler sofaya doldular. Koku bütün daireyi tuttu. Zaten paydos 
vakti gelmişti. Ben artık usulca savuştum.. Ertesi gün daireye geldiğim zaman başkâtip 
çağırdı, haşin bir çehre ve ifade ile: 
-   Seni evrak odasına verdim, bir dahasında da kapı dışarı edeceğim… dedi… 
Diğer arkadaşlarımı da hep başka kalemlere birer birer taksim etmişler ve bizim odaya o 
kalemlerden on efendi getirmişlerdi. 
 

O. C 
 

(Sene: 1, Numara:40, 20 Ramazan 1340 / 18 Mayıs 1338 / [18 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 3) 
 
 
Bekçi ile Beraber 
 
Mürdüm erik mor olur 
Ateş yanar kor olur 
Tahir Nadi’nin sözü 
Bu sıcakta lor olur 
* 
Kandilimin yağı yok 
Oltası var ağı yok 
İleri’deki delinin 
Zinciri var, bağı yok 
* 
Bahar geçti, yaz geldi 
Pilav bana az geldi 
Bülbül sesi duymadan 
Karşımıza “kaz” geldi 
* 
Arpa ektim saksıya 
Buğday çıkar yatsıya 
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İşte “Gönülden Bir Ses” 
Topallaya aksaya 
* 
Hanım ağzında şeker 
Bin kuyudan su çeker 
Ali Kemal illallah 
Yahya Kemal hu! çeker. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene: 1, Numara:40, 20 Ramazan 1340 / 18 Mayıs 1338 / [18 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 4) 
 
Temaşa Âlemi 

Darülbedayide (Sevmek Hakkı) 
 

 Piyesin hülasat-ül-hülasası şudur: Vaka Maltepe’de cereyan ediyor. Namık Paşa 
isminde mütekait eski hovardalardan biri paraları eğlence ve kumar âlemlerinde bitirdikten 
sonra Vedia ismindeki küçük ve güzel kızını Lacel-istifade Mısırlı bir zengine tezviç yahut 
fürûhet etmiş. Lakin kız kocasını sevmek değil, ondan nefret ediyor, aile doktoru Hüseyin 
Bey’i seviyor ve bittabi Hüseyin Bey de onu… Namık  Paşa’nın oğlu Pertev ise avantüre bir 
genç, babasında metelik suyunu çekince, o da komşuları tüccaran-ı mutebere, ağniya-ı 
muhteremeden saadetli Rıza Paşa’nın kızına kancayı takıyor. Etrafta Vedia ile Hüseyin sevişe 
dursunlar beride de Pertev ile Rıza Paşa’nın kerimesinin sözleri kesiliyor, nişanlar takılıyor ve 
tam nikâha bir hafta kala boşboğazın biri gidiyor, Rıza Paşa hazretlerine diyor ki : 
-    Sen bu işten vazgeç, çünkü kızını verdiğin aile pek sağlam ayakkabı değildir. Damadın 
olacak herifin kız kardeşi, her gün deniz kenarındaki bir balıkçı kulübesinde Doktor Hüseyin 
isminde biriyle buluşup, görüşüyor. Bunun üzerine Rıza Paşa kızıyor ve beriki taraf harıl harıl 
nikah hazırlığı görürken geliyor, ben diyor bu işten caydım.. Derken bir kıyamet kopuyor, 
artık sahnede bağıran çağıran, ayılan bayılanın haddi hesabı yok.. Hani İstanbul’un hemen her 
mahallesinde lâ-akall haftada bir iki kere cereyan eden bir vaka .. Bereket versin Namık 
Paşa’nın Abdullah Bey isminde, feleğin çemberinden geçmiş bir süt biraderi var, gayet antika 
hoş meşrep, kalender bir adam..O işi alaya bağlıyor ve mümkün olduğu kadar tatlı 
bağlanmasına yardım ediyor, diğer taraftan da Doktor Hüseyin’in candan bir arkadaşı olan 
avukat bilmem ne beyin ittihaz ettiği tedbirde Abdullah Bey’in gayretine inzimam edince 
mesele yarım yamalak hallediliyor. Aktörler ve aktrisler hepsi iyi,  hele Abdullah Bey’i 
oynayan Behzat harikulade idi. Eğer Abdullah Bey’in kendi orda olsa idi, muhakkak, 
kendisini ayna karşısında zannederdi. Rıza Paşa rolünü yapan Nurettin Şefkati Bey, tıpkı Rıza 
Tevfik Bey’e benziyor ve tıpkı onun gibi konuşuyordu. Namık Paşa’yı oynayan Fazıl Rıza 
Bey etvar ve hareketinde çok muvaffak oldu ise de kıyafet itibariyle paşalara değil, Mahmut 
Paşa’da manifaturacı kalfalarına benziyordu.  Onnik Bey grevci talebe gibi fazla huşunet 
gösterdi.  Raşit Rıza Bey’de öyle candan bir genç doktor edası vardı ki, hemen insanın zorla 
hastalanıp muayene olası geliyordu. 
 

(İmzasız) 
 

(Sene: 1, Numara:40, 20 Ramazan 1340 / 18 Mayıs 1338 / [18 Mayıs] 1922 Perşembe  s. 4) 
 
Be-Tarz-ı Kudema 
 
                        Fahriye 
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Bî-muhaba tig-i istihkarı üryan etmişim 
Ben bu zalim dehre çok ilan-ı isyan etmişim 
“ İnhina-yı tavk esaretten girandır boynuma” 
(Fazıl)-asa sanma bus-i dest ü daman etmişim 
Bam-ı fakr u ihtiyaç altında her an kıvranıp 
Mürg-nazı ne kıbab üstünde pirân etmişim 
Kubbe yapmak cübbeden müşkül bir iş gelmez bana 
Fukaradan kaç defalar icad-ı umman etmişim 
Mihr-i endişemle tenvir eyleyip ilim ufkunu 
Ser-te-ser dünyayı ehl-i cehle zindan etmişim 
İntihap etmeksizin üstada, kendim kendimi 
Ârif-i muciz-i beyan maruf-u devran etmişim 
Müşt-i dehşet-agimin hayranıdır âlem bütün 
“ Pençe-yi kahrımda çok şirani lerzan etmişim 
Pek tetik bassın muharrirlerle şairler ki ben 
Ehl-i matbuatı hep tazyike peyman etmişim 
(Feylesof)-asa hezaren koşma, destan düzmeden 
Nam-ı vâlâ şanımı dillerde destan etmişim 
Hem tarik olmuş görüp cinlerle (Halit Fahri)yi 
İbreten lessairin teslim-i şeytan etmişim 
Anlayıp (Cezri’i)-i meşhurun nisab-ı aklını 
Bî-tevfik-i sevk-i sûy-u (Mazhar Osman) etmişim 
Bir küçük hamlemle (Tahir Nadi)-i naçizi de 
Garka-i behr-i siyah zift ü katran etmişim 
Cahil-i fen şikârım, sanma ey sayyad-ı dil 
Parka gitmişim ben de pek çok sayd-ı ceylan etmişim. 
 

Abdulbaki Fevzi 
 

(Sene:1, Numara:41, 24 Ramazan 1340 / 22 Mayıs 1338 / [22 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  1) 
 
 
Mülakatlarımız 

Gazetecilikten Anlamayan Bir Arkadaşıma 
 
Gazetecilikten anlamayan genç arkadaşım dün akşam yanıma geldi dedi ki: 
-   Falan gazete size ne için çatıyor? 
-   O gazetenin bize çattığını sen nerden biliyorsun? 
-   Geçen gün çarşıdan çorap almıştım da, herif çorapları o gazeteye sarıp vermiş... evde de 
şöyle bir göz gezdirirken farkında oldum. 
-   Ha azizim, bak dinle; Eskiden beri adettir, herhangi bir gazetenin karelerini yekunu, 
muharrirlerinin adetini geçmeye başladı mı, derhal bilmeceler, müsabakalar ve daha birtakım 
kıvır zıvır, çoluk çocuk eğlencelerine müracaat edilir ve tabii bu büsbütün satışı düşürünce 
tertipte değişir, bu da hayır etmeyince (Şam) bilmecesi, (Basma) (Olağan İşler) gibi okuyanlar 
yüzlerini kızartacak derecede açık saçık, aynı zamanda kıymet-i taharriyeden mahrum adi 
yazılar yüz gösterir. Bunlarda kâr etmediği o zaman uluorta sağa sola saldırmaya başlar 
-   Peki böyle sağa sola saldırmakla ne çıkar? 
-   Ne mi çıkar? Akılları sıra, satış yükselirmiş... sizde sattıkları taraftarlar cevap verecek 
derken onlar daha fazlasını verecek kârı artacak!... 
-   Bakıyorum, siz hiç cevap vermiyorsunuz! 
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-   Ha, şunu da bil ki “Tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış” dedikleri gibi onlar 
istedikleri gibi çatsınlar, bizim taraf, onların bu dırıltı ve hırıltılarına karşı o kadar sağırdır ki 
hatta duysak da duymamazlıktan geliriz ve cevap versinler, diye taahhütlü olarak bize 
gönderdikleri gazetelerine bile hiç açıp okumadan geriye iade verdiririz. Bizim bu 
hareketlerimiz onları büsbütün çıldırtır, hiddetten başlarını duvardan duvara vurmaya başlar 
ve bu suretle ellerindeki can çekişen varakparenin ve muti tesri edilmiş olur ki hem sabah 
imtihan beyhude masraftan hem de hastanenin basıncında ümitsiz bekleyenler üzüntüden 
kurtulmuş olurlar. 
-   Bir gazete, neden bu hale düşer! 
-   Onun birçok sebepleri vardır. Fakat en mühimi muharrirlerin derme, çatma olmasındandır. 
-   O gazetenin muharrirleri kimlerdir? 
-   O gazetenin muharrirleri şimdiye kadar böyle, bir iki düzüne gazete, mecmua ve risalenin 
başlarındaki, galiba bu, onlara sonu acı olacaktır. 
-   Neden? 
-   Çünkü şimdiye kadar girmedikleri delik boyanmadıkları boya kalmadı ve hepsinden de 
yüzlerinin akıyla çıktılar! Başvurmadıkları bir mizah vadisi kalmıştır. Kedinin çamaşır 
yıkaması kabilinden ona da özendiler ve ondan da ağızlarının tadını aldılar demektir. 
-   Lakin efendim demin söylediklerimiz, o açık saçık yazılardan bir tanesini ben oldum, pek 
kepazece yazılmış bir şeydi. Genç çocuklar, genç kızlar onların okursa çok fena olur. 
-   Hakikaten çok fena olur. Lakin bereket versin ki okuyan yok... 
-Aman azizim, hiç de okuyan yok değil a....... bilmece sahifesinde ben elli altmış isim 
görüyordum hepsi de mektepli çocuklar ve hanımlar. 
-   Onların çoğu uydurmadır, göz boyamadır. İçinden beşi doğru ise ötekiler hep ismi olup da 
cismi olmayan kimselerdir. 
-   Galiba Oğuz Ata’nın muharrirleri içinde bir iki tane genç meşhur şairde varmış. 
-   Evet, bir iki tane meşhur genç şair var ki, bilhassa başkalarının şöhretlerini kendilerine mal 
etmekte meşhurdurlar 
-   Nasıl? 
-   Meselâ bunlardan bir tanesini, birkaç şiirini asılları ile beraber sana okuyuvereyim: 
Derinden derine bakışları var 
Söz olup ta ruha akışları var 
Nasıl güzel mi? 
-   Aslı daha güzeldir, bak dinle; 
“Yüzüme şirin bir bakışı var 
Dalga dalga ruha akışı var” 
-   Kimin bu? 
-   Rıza Tevfik Bey’in 
-   Öteki ondan almış demek... 
-   Tabi... dur, bak daha neler var: 
Gezdik ıssız çamlıklarda her gün yan yana 
-   Bu da hoş!... 
“Issız geceler kol kola çamlarda gezerken” 
-   Bu kimin? 
-   Bu da merhum Tahsin Nahit’in... 
-   Allah Allah... aynen almış yahu! 
-   Daha var: Mevzu bahsimiz olan şair Mahir bir şiirinde vatanın ölmeyeceğinden bahs 
ederken şöyle söyler! 
Çenemiz bu kadar sarsıntıyı yer 
-   Ay,  bu Mithat Şahin’in değil mi? 
-   Onun ama altı üstüne getirilmiş... doğrusu  şöyledir: 
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“Çenemiz görenin sırtı bu tabut cismi” böyle daha yücesi zikir edile bilir ama, lakin fazla çene 
yormaya değmez. 
-   Şimdi şiirlerinden bahsettiğimiz şair bir vakitler Anadolu’ya gitmiştir de, seciyesiz diye 
geriye iade edilmişti zannederim. 
-   Ta kendisi... İşin garabiyetine bakan ki geçen hafta Anadolu’ya bedava gönderdikleri bin 
kadar gazeteyi de Anadolu’dan kabul etmeyip geri göndermişler. 
-   Niçin seciyesizlerin gazetesi diye mi? 
-   Hayır, ahlâkı ifsat ediyor diye... 
 

Amber 
 

(Sene:1, Numara:41, 24 Ramazan 1340 / 22 Mayıs 1338 / [22 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 
                       İftariye 
Vakta ki biter uyku, gelir şeviriş-i efkâr 
Karşımda güler, cilve eder neşe-i iftar 
Eylerken oruç keyfi bütün ruhumu bizar 
Karşımda güler, cilve eder neşe-i iftar 
 
Yer yer dolaşır, çarşıda beyhude gezerken 
Açlık, o felaket beni altında ezerken 
Sersemlik ısrarını ruhumda sezerken 
Karşımda güler, cilve eder neşe-i iftar 
 
Bir tatlı beyazlıkla verip el ele güllaç 
En ummadığım yerde eder sabrımı târâc 
Yutkunmamak envai kılarken beni iz’âc 
Karşımda güler, cilve eder neşe-i iftar 
 
Yollardaki her cazibeli, neşeli tezgâh 
Lezzetle, nefasetle gülümser bana öyle 
Daldıkça gözüm tatlıların zevkine nagâh 
Karşımda güler, cilve eder neşe-i iftar 
 

Ali Haydar 
 

(Sene:1, Numara:41, 24 Ramazan 1340 / 22 Mayıs 1338 / [22 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 
Ramazan Hikâyesi - 3  
 
 Delinin biri tımarhaneden o gün çıkmış İstanbul sokaklarında şaşkın şaşkın 
geziniyormuş... Akşam saat on bir buçukta Şehzadebaşı civarından geçerken bakmış ki, kapısı 
ardına kadar açık bir konak... Rasgelen içeriye dalıyor. Bu da sokulmuş kapıda duran uşak 
kıyafetli birine sormuş; 
Burada düğün mü var ne var? 
-   İftar var iftar... İsterseniz siz de buyurun! 
-   İsterseniz ne demek elbette isterim! 
deyip o da içeriye dalar yukarıya çıkıp misafir odasına dahil olur. Topa on dakika konağın 
adamlarından biri gelip 
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-   Sofraya buyurun! der. Misafirler kalkarlar, hep birden yermek odasına gelip sofranın 
etrafına dizilirler. Deli şimdi oradaki rengârenk reçelleri, peynirleri, sucukları, dumanı 
üstünde pideleri, simitleri görünce yutkunmaya başlar. Bir dakika kadar öylece oturur, sonra 
etrafındakilere: 
-   Haydi, buyurunuz der 
Herkes şaka yapıyor zannı ile gülüşürler ve o tekrar eder: 
-   Ne gülüyorsunuz yahu,  teklif mi bekliyorsunuz? Buyurun! Yine gülüşürler. Deli bir şey 
anlamaz bu sefer karşısında oturan kelle kulak yerinde bir hoca efendiye: 
-   Haydi hoca efendi, buyurun! Herkes sizi bekliyor deyip yine bir cevap alamayınca: 
-   Canınız isterse!... Galiba sizin karnınız tok olmalı, diyerek önündeki simiti koparıp reçelin 
birine batırır ve tam ağzına atarken hoca efendi kaşığın tersi ile delinin ağzına vurur: 
-   Patladın mı be herif, beş dakika daha sabredemedin mi? 
Deli neye uğradığını bilmez, şaşırır, elindeki lokmayı bırakıp süklüm püklüm büklüm olur. 
Top patlayınca hep birden iftarlığa girişirler. Lakin hoca efendi misafirler arasındaki 
mevkiinin ehemmiyeti dolayısıyla iftarlıklardan birkaç lokma aldıktan sonra, hizmet edenlere 
der ki: 
-   Kaldırın bunları çorbayı getirin 
Koca kâse ile kaynar kaynar bir işkembe çorbası gelir. Deli hemen kaşığını kapar, herkesten 
evvel çorbaya dalar. Dalar amma ağzına götürür götürmez de birden fırlar feryadı basar 
-   Eyvah yandım!... 
Gözleri dışarı fırlamış olduğu halde: 
-   Behey hoca! der. Bu hep senin aksiliğinden oldu. Sen olmayaydın, ben o canım reçellerle, 
peynirlerle çoktan karnımı doyurmuş olacak ve bu çorbaya elimi sürmeyecektim... Mademki 
sen benim ağzımın yanmasına sebep oldun, öyle ise cezandır, çek deyip çorba kâsesini 
yakalayınca hocanın başına geçirir 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:41, 24 Ramazan 1340 / 22 Mayıs 1338 / [22 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  4) 
 
 
 
Yeni Hars! 
 
Esaslı fikirler değişti eyvah! 
Tereffüh oldu artık eski felsefe. 
İrfan ormanında – Tebarekallah! - 
Yeni çığır açtı Demirci Efe! 
 
(Gökalp) ‘in ilhamı etmişti telkin 
Canlı bir felsefe, imanlı bir din. 
İşte onun için – poyrazdan emin- 
Kuytu bir köşede kuruldu büfe! 
 
Kaşığa dayandı aç pilavcılar 
Banka teşkil etti usta tavcılar; 
Meteliğe kurşun atan avcılar 
İsabet ettirdi oku hedefe 
 
Ne kadar şakşakçı Pişekâr varsa 
Taraftar oldu bu Yeni Hars’a 
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Oyun başlamadan toplandı parsa 
Adınız, sanımız konuldu defe! 
 
Züğürde hamiyet sermaye verdi; 
Nice şakşakçılara, bir gaye verdi 
Hem şeref bahşetti, hem paye verdi; 
İkdamcı Cevdet’e Ruşen Eşref’e! 
 
Ördekler bir Dergâh açtı sazlıkta 
Keramet gösterdi çare-sazlıkta 
Taş çıkardı bunlar hokkabazlıkta 
Çiçekçioğluna, Usta Yusuf’a 
 
Beyaz renge boyar onlar zenciyi 
Ela gözlü yapar kör dilenciyi 
Elini sürmeden alıp inciyi 
Zeytin çekirdeği koyar sedefe 
 
Kemal’e yüz tuttuk, coşup boşandık; 
Terakki nasılmış, görüp inandık; 
Nebaş-ı evveli hayr ile andık 
Çok rahmet okuttu halef selefe! 
 
Erenler Bağı’nda hep gül biterdi, 
Avare bir bülbül şakır, öterdi. 
Dert ile sefalet el ele verdi, 
Aylanduz fedai dendi çirkefe! 
 
Ne sihi retti bilmem acuze devran 
Silkinip o bülbül oldu saksağan 
Nur Baba şeklinde göründü şeytan 
Kirli kandili astı…! 
 
Aklımızı almış onur, niyaz, 
Doğru tartamıyor şaşkın terazi… 
Bugün okunur mu Battal Gazi? 
Gel anlat sen bunu sersem herife 
 
Yanlış düşünmüşüm ben de insanım 
Bu alay lazımmış, lazım, a canım! 
Bize davul yaptı Hamiyet Hanım 
Öküzün postunu gerip gergefe! 
 
Ortada süprüntü fazla çoğaldı 
Şalgam kokusundan aklım bulandı 
Lahana yaprakları yığıldı kaldı 
O yükü kaldıramaz bu kırk küfe! 
 
Kemal’in kavlince hinoğlu hinler 
Varsınlar bu devri meth eylesinler 
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Bereketsiz oldu bu yıl ekinler 
Üç ayda bir çıktı yine ulufe! 
 
Bu panayır faslı olunca tamam 
Sarhoşlar ayılır, gider, vesselam! 
Ne kısmet getirir bilmem bayram! 
Herhalde yaklaştı yevm-i arefe 
 
Hey Rıza kıvılcım saçsam mı bilmem? 
Fuzuli bahsi açsam mı bilmeme? 
Yezit’in şerrinden kaçsam mı bilmem? 
Deşt-i Kerbela, Hak-ı Necef’e! 

Rıza Tevfik 
 

(Sene:1, Numara:42, 27 Ramazan 1340 / 25 Mayıs 1338 / [25 Mayıs] 1922 Perşembe   s.  1) 
 
Be-Tarz-ı Kudema 
                                          İlan 

- Fuzuli’ye - 
Bugün bir yâr-ı can bulmak için suzanlığım vardır 
Dem-a-dem durmayıp her seviye eşheb-ranlığım vardır 
Teehhül eylemektir maksadım ama delilim yok 
Bununçün zühre-i yârana hep düşmanlığım vardır 
Biraz (Püskülsüz İsmail)i andırmaktayım veçhen 
Fakat kametçe on santim kadar noksanlığım vardır 
Çıkıp söylemek lazımsa tab’ân benzerim bahara 
Gâhi sakinliğim vardır, gâhi cuşanlığım vardır 
Ziraat mektebinden (diploma)m yoktur benim, lakin 
Zemin-i vasi’-i irfana tohm-efşanlığım vardır 
Sesim çirkin, makamatın dahi nâ-vakıfı isem de 
Rakibin leyle-i fevtinde mevlithanlığım vardır 
Zevalin pençe-i kahrında kıvranmaktadır bahtım 
Kemal-i tali’(Cavit)e çok hayranlığım vardır 
Mekânım, bostanım, han-ı dergâhım da yok ama 
(Kemal)in lahana tarlasında patlıcanlığım vardır 
Esir-i servet ü samanım inkâr eylemem, lakin 
Biraz mülk-ü kanaatte dahi mihmanlığım vardır 
Dem-a-dem içtiğim zehr-âb-ı fakr u zarurettir 
Perişan cameler bezminde ser-gerdanlığım vardır 
Takrip etti bayram cameden vazgeçtim ama ben 
Bugün bir fesle bir pâ-buş için giryanlığım vardır 
Hata eyler vukufum yok sanan sevmek hususunda 
Muhabbet-i bahr-ı meşhurunda çok korsanlığım vardır 
Bakıp hal-i cefa âyine günler görmedim sanma 
Sefa feleğinde bir hayli kaptanlığım vardır 
Nihayet ben de insanım kusurum olmamak olmaz 
Biraz meyyal-i tezyifim, biraz çan çanlığım vardır 
Nişan resminde vermekçün – eğer bir talibim varsa – 
Kalaydan yaptırılmış bir güzel gerdanlığım vardır 
Gönül virandır ama ser-te-ser bir bilsen ey (Fevzi) 
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Bugün fikren ne fevkalade âbâdânlığım vardır 
Abdulbaki Fevzi 

 
(Sene:1, Numara:42, 27 Ramazan 1340 / 25 Mayıs 1338 / [25 Mayıs] 1922 Perşembe   s.  4) 

 
Nakş-ı Ber-Âb 

Şenlik, Şetaret, Şehr-ayin, Ayin, İlh… 
 
Memlekette millî, tarihi, askeri bayramlar çoğalalı zaten asıl bayramların tadı da bitti, hakiki 
bayramlar arada kaynadı gitti. Lezzet azalmaktadır. Memleketin her tarafından, Rumeli’nden 
Anadolu’sundan Bayrampaşa enginarları gibi tümen tümen bayramlar türeyerek baş kaldırdığı 
ve mebzulîyet payda ettiği bu devirde bittabi şeker bayramlarının bile tadı kaçar. On üç yıldır 
zaten işimiz gücümüz bayram ve şenlik… Tiyatrolarla sinemalar hıncahınç dolu, eğlence 
mahalleri dolup dolup boşalıyor; neşe ve şetaretimize payan yok, çeng ü çegâne sesinden 
kulaklarımız uğulduyor… Kadın, erkek sokaklara döküldük ve bir şaşalı, şatafatlı, bahar-ı 
ramazan geçirdik ki başımızda Damat İbrahim Paşa ile bir Nedim eksikti. Şehremaneti 
Kâğıthane’de milyonlar sarf ederek silahhane yaptıracağına, devrin icabını düşünerek keşke o 
Sadabad’a bir muazzam kâşane inşa ettirseydi de gelecek ramazanı ahali-yi belde daha 
eğlenceli, daha müferrih geçirseydi… Bana bu cümbüş, bu zevk u sürûr şu fıkrayı hatırlatıyor: 
Hani Timurlenk’e mi yoksa Hülagü veya Cengiz’e mi, her ne ise bu kabilden bir müstevliye 
atfedilen bir hikâye var: Bunlardan birisi fethettiği memleketlerden birine gayet ağır bir vergi 
tarh etmiş ve adamlarını gönderip şehir ahalisinin ahvalinden malumat istemiş: 
-   Efendim, demişler, halk ye’s ve endişe içinde… 
-   Öyle ise bir misli cizye daha tarh olunsun! 
Bu para da toplanmış, adamalar yine gitmişler, bakmışlar ve dönüp arz etmişler: 
-   Ye’s ve endişe devam ediyor! 
Âlâ, âlâ, cizyeye bir misli daha zam edilsin! 
Para tekrar tahsil edilmiş, memurlar yine tahkikata çıkmışlar ve avdetlerinde demişler ki: 
-   Aman efendim, görmeyiniz, ne neşe, ne şetaret, düğünler dernekler, dönenler, bayramlar, 
ahali öyle memnun, mesut, keyifli ki… 
Ha, öyle ise kâfi… Demek artık para suyunu çekmiş, sıra ümitsizliğe gelmiş, yakalarını 
bırakınız! 
Bizim şenliklerimizle bayramlarımızdaki bu kesret, ahalideki bu keyf, tiyatro, sinema ve sair 
ezvaka olan şu inhiman da acaba parasızlıktan ve ümitsizlikten mi neşet ediyor, bilmiyorum!.. 
Haniya deliye her gün bayram, derler benim fikrimce bu zamanda akıllıya değil her gün, hatta 
asıl bayram bile bayram değildir! 
*** 

İhkak-ı Hakk 
 Vaktiyle bir Bektaşi’nin, yirmi parası varmış; on parasıyla ekmek almış, ekmekçi 
ekmeği verdikten sonra tekrar parasını istemiş. Bektaşi “ Verdim!” demiş, öbürü “ Almadım!” 
demiş; kavgaya başlamışlar. Bektaşi nihayet ekmekçiye meram anlatamayacağını anlayınca 
sakladığı on parayı da vermiş; bakkala gitmiş, on paralık peynir almış, bakkal “ Patasını?” 
deyince “ Verdim ya?” demiş, öbürü de aldığına zahip olarak sesini çıkarmamış. Bektaşi bir 
köşeye çekilip ekmeği, peyniri yedikten sonra: 
-   Yarabbi, demiş, sen işin doğrusunu biliyorsun ya, onluğu ekmekçiden al bakkala ver! 
 

Ay Dede 
 

(Sene:1, Numara:43, [ ] Şevval 1340 / 29 Mayıs 1338 / [29 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  1) 
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Kadınlara Dair 
Boş Kâğıdı 

- Reşat Nuri’ye – 
 

O gün İsmet Bey’in bütün nazik damarları üzerindeydi. Esasen bu hadit koca, bir 
haftadan beri karısına karşı son derece de munis davranıyor, Melahat her ne söylese, her ne 
istese “Peki karıcığım!” “Olur yavrucuğum!” diye mutadı olmayan bir yumuşaklık 
gösteriyordu. 
 Melahat, kocasının bu nezaketinden şüphelenmedi bile. Senelerden beri karısını bir “ 
yeyim yeri” yapan İsmet’i bu marîz ruhlu İstanbul kızı susuyordu. Üç seneden beri, 
Melahat’ın babasından kalan mühim servetin üçte ikisi İsmet’in avuçları arasında erimiş, yok 
olmuştu. Para hakkında vazıh bir fikri olmayan Melahat buna pek o kadar müteessir değildi. 
Onu bilhassa müteessir eden şey İsmet’in hiddeti, şiddeti idi. Son seneler zarfında artık 
kocasından her şeyini esirgemeye başladı. Kavgadan usandı. Kocasıyla konuşamıyordu. 
Geriye kalan beş altı bin lira parasını da toplayarak kendi mührü ile bankaya yatırdı. 
Yedi ay kadar İsmet, karısından on para alamadı. Artık evin içinde iki düşman gibi 
yaşıyorlardı. 
 Yavaş yavaş İsmet’i, parasızlık; bol bol para sarf edememek müzmin bir dert gibi 
kemirmeye başladı. Nihayet bir akşam eve elinde bir kutu şeker ve bir demet çiçekle geldi. 
Bir hafta karısına sokuldu, süründü, yaltaklandı. Melahat’ın kalbi, yedi aylık bir uzaklığın 
hüsranı ile derhal yumuşadı. Bir hafta daha ilk izdivaç senelerinin günleri gibi mesut ve 
gürültüsüz bir hayat sürdüler. 
*** 
 On altıncı günü, gece yemekten sonra İsmet, Melahat’ın ayaklarının ucuna, yere 
oturdu. Bir müddet karısının dizlerini ovdu. İskarpinlerini çıkararak karısının ayaklarını 
okşadı. Melahat’ı sevdi, sevdi… 
-   Melahat! 
-   Efendim! 
Melahat; munis, müşfik bir nazara müştak bir bakışla İsmet’e bakıyordu. İsmet’in gözlerinde 
derin bir muhabbetle parıltı vardı. 
-   Melahat, senden bir ricam var. 
-   Emret. 
-   Bana dört bin lira lazım Melahat, fakat seni temin ederim bu para ile bir iş göreceğim. 
Mühim bir iş. Bu dört bin lira yirmi bin lira kazanmak işten bile değil. 
-   Peki ama biliyor musun benim ne kadar param kaldı? 
-   On, on beş bin lira olacak! 
-   Vallahi yok. Altı bin lira param var. 
-   İyi ya… Dört bin lirasını altı ay vade ile bana ver… Sana emrine havale bir senet yazayım. 
-   Seni temin ederim kazanamasam bile re’s-ül-mâlî zayi olmaz. 
Melahat, kocasının daha birçok makûl mülahazalarına kandı, razı oldu. İsmet, emr ü 
havalesine senedi yazdı. Karısına uzattı. Bu asil ruhlu kadın: 
-   Dursun, dedi. Sende dursun. Oraya, kâğıtlarını arasına koy. 
*** 
 Üç gün sonra kavga tekrar başladı. Bir hafta sonra tekrar darıldılar. 
Fakat günler geçiyordu. Nihayet senedin vadesi geldi. O gece de İsmet eve her zamankinden 
daha hiddetle teşrif etti. Melahat’ın artık tahammülü kalmamıştı. Bu hayattan bıkmış, 
usanmıştı. Ma’heza bu dört bin lirayı kaptırmayacaktı. Hemen kocasından senedi istedi. 
İsmet, ser bir tavırla: 
-   Yemekten sonra konuşuruz. dedi. 
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Yemekte, yoktan bir sebeple münakaşa başladı. Sofranın kuruluşunu beğenmedi, hizmetçini 
tavırlarını beğenmedi. Önündeki tabakları hiddetle yere çarptı, kırdı. Sofradan fırlayıp kalktı. 
Melahat, her şeyi göze aldırmıştı, kovasını arkasından odaya girdi. Soğukkanlılıkla: 
-   İsmet, artık ayrılalım; beni bırak. dedi. 
-   Ben de bunu düşünüyordum. 
Hemen masasının başına geçti. Çekmecesinden bir kâğıt çıkardı. Bir şeyler yazdı. Masanın 
üzerine bıraktı: 
-   Buyurunuz boş kâğıdınız! 
 Başka bir kelime söylemeden çıkıp yatak odasına geçti. Melahat’ın başından bir 
kaynar su dökülmüştü. Bu hakikatin karşısında dondu. Titreyerek masaya yaklaştı. Kâğıda el 
sürmeye korkarak yaklaştı. Uzaktan, yaşlı gözlerle okudu.. Tekrar okudu ve birden hıçkırarak 
yatak odasına girdi. Kocasının dizlerine kapandı: 
-    İsmet, İsmet beni affet! 
İsmet çabuk affetti. Karısının ağlamasına tahammülü yoktu. 
-   Melahatçığım, diyordu, bilmez misin ben ne kadar sinirli bir adamım. 
-   Çabuk kalk.. İçeri gidip o kâğıdı yırt. 
Kalktılar, yazı odasına geldiler. İsmet kâğıdı aldı. Parça parça, lokma lokma yırttı… 
Lambanın solgun ışığında birbirlerine derin derin bakıştılar… Sonra tekrar, altı aylık bir 
iştiyakla dudakları birleşti. 
*** 
-   Artık yatalım mı? 
-   Yatalım. Fakat dur sana evvela senedini vereyim. 
-   Hacet yok! 
-   Olmaz. Vermeliyim. 
Masasını altüst etti. Kâğıtlarını aradı, aradı. Senet yoktu. Birden: 
-   Eyvah! dedi. 
-  Boş kâğıdını telaş ile dört bin liralık senedin arkasına yazmıştı. Bittabi boş kâğıdıyla 
beraber senet de yırtılmıştı. 

Selami İzzet 
 

(Sene:1, Numara:43, [ ] Şevval 1340 / 29 Mayıs 1338 / [29 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  2-3) 
 
Bektaşi Fıkraları 

Ramazan ile Bayram 
 Bektaşi’nin birine ramazan ayından bahs ile: 
Mübareği o kadar severiz ki keşke senede bir geleceğine iki kere gelse! demişler. Bektaşi: 
-   İnanmam, demiş! Sebebini sormuşlar: 
-   Sizler ramazan çıktı mı bayramlar, şenlikler, tebrikler edersiniz… Bir adam sevdiği gidince 
bayram eder mi? Bak bizim bayram ettiğimizi gördünüz mü? Biz ikisini de hoş görenlerdeniz! 
 

Meyhane Köşesinde 
 Bektaşi’nin biri işretin yasak olduğu bir devirde gizli bir meyhane köşesine saklanıp 
içermiş… Meyhaneci – Yahu, demiş, elbette senin bir evin vardır, rakıyı orada rahat rahat 
içsen olmaz mı? Bektaşi demiş ki: - Ayol, o senin dediğin ramazanda olur! 
 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:43, [ ] Şevval 1340 / 29 Mayıs 1338 / [29 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 

Asrî Keşfin Neticesi 
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Oyun: Üç kısa perde 
 
Birinci Perde 
 
Doktor – Evet, hanımefendi, arzu buyurursanız bu memlekette ilk defa olarak sizin üzerinizde 
bu usulü tatbik edelim… Amerika’da keşfedilen bu usul sayesinde kadınlar vaz’ı- ı haml 
esnasında sancı ve ağrı çekmezler, onların yerlerine zevçleri ağrı duyarlar. 
Kadın – Muhakkak mı? Bir türlü inanamayacağım?! 
Zevç – Ben de öyle… 
Doktor – İnanınız, efendim, inanınız! Ben bizzat on sekiz tecrübe gördüm. 
Zevç – Peki, bir ilaç veya serum istimaliyle buna muvaffak oluyorsunuz? 
Doktor – Hayır, sarf-ı psişik bir usulle, manyetizmamsı bazı usuller… Size tarifi güç olur! 
Zevce – Taliki de yok… Kabul ediyoruz! 
Zevç – Evet, kabul ettik… Zevceme olan muhabbet ve hürmetim o kadar şedit ve ciddidir ki 
bu fedakârlığa katlanmak ile iftihar ederim! 
Zevce – Mersi! 
Doktor – Allah metanet versin! 
 
İkinci Perde 
 
( Dokuz Ay On Gün Sonra ) 
Kadın – (Yatakta) Hayır, doktor, hiçbir sancı duymuyorum! 
Doktor – Elbette, elbette… Ben size demedim mi? 
Zevç – Fakat ben de duymuyorum! 
Doktor – Acayip şey… Hâlbuki fennen, yani bu usul icabınca sizin şimdi sancıdan 
kıvranmanız lazım geliyor? 
Zevç – Bilakis… Korkudan biraz helecanım varsa da… hepsi bundan ibaret! 
Doktor – Vakit geldi, çocuk doğmak üzere… 
Zevce – Bende ağrı yok! 
Zevç – Bende de hâlâ yok! 
( O esnada içeriye bir genç atılır ) 
Genç – Ah, ah! Ölüyorum, ölüyorum! Bir sancı, bir sancı ki… göbeğim kopuyor… Hâlbuki 
midemi bozacak bir şey de yemedim! 
Hepsi birden – Vah, vah! 
Genç – ( Yerlere bükülüp kıvrılarak) ah, ah! 
Doktor – Bu genç kimdir? 
Zevce – Amcazadem! 
Doktor – Ya!? Şimdi anlaşıldı! 
 
Üçüncü Perde 
 
Zevç – Benim sancı çekmeden çocuğun doğuşuna ne dersiniz! 
Doktor – Herhalde işte hata var, var ama bu hata sizde mi, yoksa zevcenizde mi, orasını artık 
siz düşününüz! 

Kirpi 
 

(Sene:1, Numara:43, [ ] Şevval 1340 / 29 Mayıs 1338 / [29 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 

Matbuat Âlemi 
Asya, Kızıltoprak’tan Başlıyormuş! 
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 Bunu, bize İstanbul ve civarı suyolcuları kâhyası Ahmet Haşim Bey öğretti. Mîr-i 
muhterem, geçen akşam Kızıltoprak kıyılarında bir akşam gezintisi yaparken Kristof 
Kolomb’un Amerika’yı keşfetmesi gibi tesadüfi olarak bunu keşfetmiş.. Sonra derler ki bizde 
âlim yok, mütefennin yok, kâşif yok.. Hülasa yok oğlu yok.. Bunu söyleyen hasetçilerin 
gözleri görmez ki nerede neler var! 
 Haşim Nahit gibi âlimleri, Numan Usta gibi mütefenninleri, Hafız Kemal gibi 
riyazileri Fatin Hoca gibi heyet-şinasları, Abdülhak Şinasi gibi feylesofları, Ahmet Haşim 
gibi kâşifleri neden gale almazlar acaba?.. Haşim’in bu son keşfi az, buz iş midir? Bunca 
seneler, bunca asırlardan beri böyle bir keşif mühim hangi âdemoğluna nasip oldu ki?.. 
Asya’nın Kızıltoprak’tan başladığını şimdiye kadar hangimiz biliyordu? Biz hep, 
Üsküdar’dan başlıyor zannediyorduk. Halbuki bakın, ne kadar yanlış imiş..  Bari Haşim Bey 
lütuf etseler de Kızıltoprak’tan başlayan Asya’nın nerde bittiğini de haber verseler.. Bizim 
eski hesaba göre Japon denizinde bitiyordu. Kim bilir, Haşim Bey’in yeni keşfine göre nerede 
bitiyor? Bahr-i Umman’da mı, bahr-i Hüzaz’da mı, bahr-i muhit-i Hindi’de mi, yoksa 
Kurbağalı derede mi?.. 
 Haşim Bey o akşam Kızıltoprak kırlarında gezerken daha mühim bir şeyi keşfetmiş ki 
doğrusu buna Celal Nuri Bey parmaklarını ısırdı. Diyor ki: Türk’ün ruhu asıl bu Kızıltoprak 
kırlarındadır. Loti ve Loti’ye inanıp da Eyüp mezarlıklarından dem vuranlar aldanıyorlar. 
Servilerinin tepesinden nalın sesleri duyulan Eyüp mezarlıkları Kızıltoprak kırlarının yanında 
hiçtir. Doğrusu iyi mukayese!.. Haydi Haşim’in Eyüp’e olan gayzının içyüzünü bildiğimiz 
için biz bu mukayeseyi hoş görelim, lakin “ Servilerini tepesinden nalın sesleri duyulan” 
saçmasını nasıl tevil edelim?.. Kırk yıllık Celal Nuri Bey bile ömründe böyle zırvalamamıştır. 
Hiç servi tepesinden nalin sesi duyulur mu? Şengül hamamının göbek taşı mı, yoksa 
Şehzadebaşı’ndaki sebilhane mi? Akşam gazetesi gibi oldukça aklı başındaki adamların 
çıkardıkları gazetede böyle deli saçmalarının nasıl yer bulduğuna doğrusu hayret ettik.. Falih 
Rıfkı Bey’e tavsiye ederiz, Haşim’in makalelerini hiç olmazsa göz ucuyla bir sansür etmeden 
koymasınlar. Ne olur, ne olmaz, bugün servi tepesinden nalın sesi duyan bir kulak yarın da 
Beyazıt kalesinin tepesinden takunya sesi ve belki öbür günde Kız Kulesi açıklarında denizin 
dibinden davul, zurna sesi duyar. 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:43, [ ] Şevval 1340 / 29 Mayıs 1338 / [29 Mayıs] 1922 Pazartesi  s.  3) 
 
Abdülhak Hamit 
                                         Muharriri: Fazıl Ahmet 
 
Eyvah ne zer, ne zar kaldı 
Gönlüm yine zar u zar kaldı 
Bir viski çekip yed-i ezelden 
Gittim lügaza gelip gazelden 
Artık ne (kurum), ne (bar) kaldı 
İngiltere bir bahar kaldı 
Herkes çekilip nazif-i bed-mest 
Ancak bana yâr-i gar kaldı 
*** 
Madrid’te sefir imiş Sezai 
- Görsün mü gözüm bu macerayı? - 
İzzet Paşa nerede nerede Yarab 
Kim attı beni bu derde Yarab? 
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Ansam ne zaman Ebul Hüda’yı 
Derler ki unut o aşinayı 
Arkanda Kemalzade Ekrem 
İzzet Paşa’ya yazıl fedai 
*** 
(Vestin) de geçer iken leyalim 
Süratle nasıl değişti hâlim? 
Rüya değildir seraptır bu 
Bilmem nasıl inkılâptır bu? 
Ey Hâlik-i âzam-u âlem 
Ayan mıdır benim zevalim? 
Derler bana dahi-yi zamane 
- Almaz bunu havsalam, hayalim - 
*** 
Binlerce alev gezer saçakta 
Bilmem ne olur biter ocakta? 
Asla geçmez kalem alaydan 
Altın bile yazsalar kalaydan! 
Gel nezdime durma pek uzakta 
Etfal-i edeb bütün ayakta! 
Ebyatımı ben feda ederdim 
Bir bitim olaydı ger (Kavak) ta! 
*** 
Fevkimde durur da yüz bin elkab 
Bin secde eder de al u ashab 
Görmez yine kimse farz-ı caiz 
Versem bile yüzde elli faiz 
Ben Palma’ya yaptırdım esvap 
Çün kendisidir o işte erbap 
Eskiyle yeniyle hoş geçindim 
Zira ki ederdi öyle icap! 
*** 
İngiltere’yi görüp dumanda 
Bin hayrete düştüm cihanda 
Yazsaydı bu şiiri Faik Ali 
Tayin edilirdi belki vali! 
Yarab ne kederliyim şu anda 
Karşımda garip bir lisanda 
Bir neşr okuyor Celal Nuri 
Ben esniyorum Tokatlayan’da 
*** 
Feryat cihanda her emelden 
Feryat lokantadan, otelden 
Bed-mest divan, elimde bir çek 
Dahi mi neyim cihanda gerçek! 
Hürriyetimiz de gitti elden 
Gitti dereye gelip cebelden! 
Madem bugün şeker bulunmaz 
Bahsetme reva değil aselden! 
*** 
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Nazmımda deniz kenara benzer 
Nesrimde güneş fenere benzer 
Şair mi ya nev-heves miyim ben 
Yarab nek(e)s miyim ben? 
Bir şeb görürüm nihara benzer 
Bir çöp keserim minare benzer 
Benzer mi derim cenuba şiirim 
Der ki bana her sitare: Benzer! 
*** 
Ber-hak olarak bütün tavanlar 
Fışkırmalı ca-be-ca soğanlar! 
Etsin gemiler de fen lenger 
Tutsun şu zemini otla kenger 
Çıldırmalı yerde hep çıyanlar 
Ah etmeli durmadan civanlar 
Eşar okuyup cenab-ı Hallaç 
Sat’i dahi yazmalı romanlar 
*** 
Erbab-ı kalem bütün gerinsin 
- Teşhir olup ecel tepinsin - 
- Bin zelzele bin kıyamet olsun - 
Devlet koca bir imaret olsun! 
Faik yine esip nazma binsin 
Seyret hele çah neşre insin 
Amma ki Emin Bey’in sedası 
Bir saniyecik cihanda dinsin! 
*** 
İllet ne ki her mülk bedenli 
Güller gibi olmada dikenli 
Baktıkça lika-yı kehkeşana, 
Gitsem derim bu yıl Keşan’a? 
Daim konuşurdu senli benli 
Ben neyleyeyim cihanı onsuz 
Ben neyleyeyim cihanı onlu? 

Fazıl Ahmet 
 

(Sene:1, Numara:44, 4 Şevval 1340 / 1 Haziran 1338 / [1 Haziran] 1922 Perşembe  s.  1) 
 
Küçük Hanımefendi İle Sohbetlerim -  3 
 

Eski İstanbul’a Dair 
 Geçen gün küçük hanımefendi ile kararlaştırmıştık, İstanbul’un bilmediği, görmediği 
mahallelerini ona gezdirecek, eski İstanbul’u – Tıpkı Frenk seyyahları gibi – hayran ve şaşkın 
beraberce devr ü temaşa edecektik. Kendisine bir gün evvel demiştim ki: - Aman efendim, 
rica ederim, tuvaletinizi kapalı, koyu bir renk intihap ediniz! 
Filhakika öyle yapmıştı: Arkasında simsiyah bir çarşaf, evet, bildiğimiz gibi pelerinli bir 
krepdöşin çarşaf vardı; ayakkabıları siyah rugan, peçesi siyah tül, şemsiyesi siyah gözü, 
çantası siyah podu süet idi. Yalnız ellerine beyaz, bembeyaz küderi eldivenler geçirmişti. 
Nasıl, dedi, kıyafetimden memnun musunuz, (Loti)nin (Dezanşanteler) inde tarif ettiği 
kıyafet! 
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Bu ne garip işti: İstanbullu bir küçük hanımefendi yine İstanbul’un bir parçasını gezmek için 
Frenk muharrirlerinin İstanbul’a dair icat ettikleri yalancı tipleri numune ittihaz ediyordu… 
-   Eyüp’e gideceğiz, değil mi? 
-   Yok, hanımefendim, dedim, İstanbul’un ecnebi gözlerini memnun edecek daha başka 
yerleri de vardır. 
-   Fakat ben camiler, serviler, türbe, çeşme ve dilenci görmek istiyorum! 
-   Cami, servi, türbe, çeşme ve dilenci sade Eyüp’e mahsus değildir; İstanbul’un her tarafında 
bunlar mevcuttur. 
-   Ya tavuslar? 
-   Tavuslar mı? Galiba siz kumru ve güvercin demek istiyordunuz, (Loti)nin, (Klodfarer)in 
makale ve romanlarında bahsettiği cami kuşları değil mi, hani darı verirler… 
-   Evet, onlar… sahi onlara güvercin denir… 
-   Öyle ya… 
Bindiğimiz bir araba, bizi, Edirnekapı’sı tarafına doğru götürüyordu. Küçük hanımefendi her 
kubbeli, ağaçlıklı bina önünde bir defa irkiliyor ve “Bu ne? Cami mi?” diye soruyordu. Ben 
izah ediyordum: 
-   Hayır, değil… malûm a camilerde ve mescitlerde muhakkak bir minare bulunur! 
-   Mescit nedir? 
-   Camiin küçüğü… Bizim şu gördüğümüz kubbe ise bir türbedir; orada evliya u Allah’tan bir 
zat yatar. 
-   Bildim, bildim, haniya Ferah bacımın mum götürdüğü mezar… Demek bacı her saferinde 
buraya kadar geliyormuş! 
Belki de başka semtte bir türbeye götürüyor, koca İstanbul’da evliya bir tane değil a? 
-   Peki, şu ufacık kubbeli, sıra sıra bacalı, uzun uzun yerler nedir? 
-   Medrese… 
-   O da ne demek? 
-   Hocaların ders okuttukları yerler, yani, talebe-i ulûmun mektepleri… 
-   İmamların mı? 
-   Hayır, efendim, siz galiba başı sarıklı görseniz mahalle imamı farz ediyorsunuz; mahalle 
imamlarıyla bu zevatın ekseriye hiç münasebetleri yoktur, hoca efendiler mühim, büyük, âlim 
zatlardır. 
Küçük hanımefendinin gözleri hayretlerle dolu idi. Ah, bu taze, parlak, nem-nak, çiçek 
gözler… Etrafımızdaki baygın rayihayı sanki podu süet çantadan taşan Korsika menekşesi 
değil, bu gözler neşrediyordu; taze çiçek, bu gözler kokuyordu. Birden bu gözlerin sahibesi: 
-   Bu ne? Ne garip, ne güzel şey? 
diye bana bir sebil gösterdi. Hakikaten güzel bir şeydi, galiba tamir görmüştü, maşrapalar 
parıl parıl yanıyor, sular şakır şakır akıyordu. 
-   Sebil! dedim… 
-   Sebil, sebil, hatırlayamadım, bilemiyorum, sebil de neye yarar? Yangınlar için mi? 
İzah ettim, “Susayanlar içindir!” dedim ve sebillerin zarafet mimarisi hakkında beş, on söz 
söyledim! 
Biraz sonra köşe başında, karşımıza sipsivri bir taş kule çıktı, yosunlu duvarlarından sel gibi 
sular boşanıyordu. 
-   Bu nedir, bilir misiniz? 
-   Yoo!.. 
-   Su terazisi… 
Ve anlatmaya çalıştım. Fakat dinlemedi. 
-   Çirkin şey, dedi, çok ıslak, hem ismi de sevimsiz; pitoresk kelimelerden değil! İstanbul 
surlarının önüne gelmiştik: 
-   Yedikule burası mıdır? 
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-   Hayır, o aşağıdadır. Siz Yedikule’yi nereden bilirsiniz? Tarihte mi okudunuz? Genç Osman 
ve Davut Paşa vakalarını demek öğrenmişsiniz…. 
Bu hüsn-ü zannımı derhal tashih etti: 
-   Yoo… Ben Yedikule’nin kartpostallarını Paris’teki ahbaplarıma gönderirim de oradan 
biliyorum, dedi, işte bunun gibi duvarlar… Genç Osman da kimdir kuzum? Davut Paşa’yı da 
tanımıyorum, yalnız David Efendi vardı, yaşlı bir adam, babamın hariciyede ahbaplarından… 
Bereket sözünü ikmale vakit bulamadı: 
-   Oo! diye ellerini çırptı, işte servi ormanları, mezarlıklar! 
Küçük hanımefendiye şayet bir de irtihal teçhiz, tekfin, telkin ve saire üzerine sualler sorsam 
vereceği cevapları herhalde (Piyer Loti)mizle (Klodfarer)imizi bile güldürecek mahiyette, o 
derece âdât ve kavaidimize yabancı olacaktı… 
-   Aman, dedim, ben hiç kabir manzarasına tahammül edemem! 
Arabayı dörtnala geri çevirttim ve: 
-   Doğru Şişili’ye 
diye bağırdım. Şaka değil, Dürdane Hanımefendinin çayını, mevsimin son çayını 
kaçırabilirdik. 

Refik Halit 
 

(Sene:1, Numara:44, 4 Şevval 1340 / 1 Haziran 1338 / [1 Haziran] 1922 Perşembe  s.  2) 
 
Kısa Hikâye 

Biraz da Kadınlara Bakılsa 
 

 Bilemem hangi senenin hangi tarihindeydi. Herhalde bir aralık ayında, köyümüzde 
davul ile ilan edilen seferberlik neticesinde benim de askerliğim takrir etmiş ve hemen 
İstanbul’a gitmekliğim lazım gelmiş idi: Yağmurlu bir gün, arkamda anacığımın hazırladığı 
torba, keseme koyduğu yirmi tane altın ve bol bol duasıyla yola çıkıyordum. 
Gazi olursan bizi unutma, Gül Ayşe ile düğününü yaparız. Şehit olursan bize şefaat et! demiş 
idi. 
Hayatta benden başka kimsesi olmadığı halde beni mahzun etmemek için bana gözyaşlarını 
göstermemiş idi. 
 Yola çıktığımızda seferberliğe mahsus olan o ince, muannit yağmur devam ediyordu. 
Arkadaşlarımla beraber iki gün yol yürüdükten ve beş gün de vapurda çalkandıktan sonra 
İstanbul’a vasıl olduk. Ayağımız toprağa basar basmaz acele bir muayene neticesi bizi 
bahriyeye sevk edip orada ikinci bir muayeneden sonra kışlamıza gönderdiler. Zabıtamızın 
üçüncü muayenesinde torba açılmış, kesemizdeki doblinler meydana çıkmış idi. 
-   Sen nerelisin? 
-   Cide’nin köylerinden, efendim. 
-   Ne iş yapar idin? 
-   Şunu, bunu efendim… 
-   Kayıkçılık bilir misin? 
-   Şöyle, böyle efendim? 
-   Şu torbayı arkana, parayı da kesene koy, getirdiğin erzak numunesinden kayığın alabildiği 
kadar getireceksin! dedi. 
Kendisi de birkaç doblin ilave ederek yola saldı. 
 Şehit olmadımsa da gazi oldum desem biraz mübalağa etmiş olurum. Çünkü – 
anacığımın duası tesiri ile olacak – taht’el bahr değil bir mayına dahi tesadüf etmedim ve bir 
sene içinde beni bu ticarete sevk eden âmirlerimden daha çok zengin oldum! O kadar ki? 
Askerlikten ihraç edilip kendi hesabıma ticaret etmeye başladım. Harbin ikinci senesi 
nihayetinde Beyoğlu cadde-i kebirinde İngiliz mefruşatıyla müzeyyen, gayet güzel, mutantan 
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bir apartmanda oturuyordum. Malûm a, para, akarsu gibidir: Gittiği vakit mütemadi bir surette 
gidiyor, geldiği vakit de aynı süratle geliyor. Ahbaplar da öyleymiş. Para çoğaldıkça beni 
sevenler, bensiz yaşayamayan arkadaşlar da o nispette çoğaldı. Parayı sarf etmenin usulünü 
onlardan öğrendim, hatta elbisemin biçimine varıncaya kadar onlar intihap ediyordu. İçlerinde 
en aziz dostum Celal, Fransızca öğretmeye kalktı! 
Bulunduğumuz lokantanın önünden bin bir çeşit kadın geçiyordu. 
Beğen, beğendiğini!.. dediler… 
 Ben de latife olsun diye bir tanesini gösterdim, orta boylu, kuş yürüyüşlü, uzun 
bacaklı, kısa çarşaflı, sivri ökçeli, küçük ayaklı, kısa kollu, uzun parmaklı, kırmızı ağızlı, iri 
mavi gözlü, peçe arkada, ipek saçlar önde gül çehreli bir kadın idi. Celal yerinden fırlayarak 
koşup kayboldu. 
 Tesadüf!... Birbirlerini tanırlarmış… Ertesi günü beraber apartmana geldiler. 
Arkadaşım beni takdim etti. İzdivacımıza karar verdi ve on beş gün sonra bizi adaya gönderdi. 
Fakat bu yeni modalar sayesinde nişanlımı o kadar çok ve etraflıca görmüş idim ki izdivaç 
bana hiçbir şey öğretmedi. Hâlbuki balayının hitamında “sürpriz”ler her gün baş göstermeye 
başladılar… Adada bulunduğumuz “dört hafta bütün ziyafetle geçmiş idi: Çay ziyafeti, çam 
altı ziyafeti, dil ziyafeti, hristos kayık ziyafeti, hanımefendinin yevm tevlidi ziyafeti, peder ile 
validesinin – hatta Celal Bey’in doğdukları günlerin ziyafetleri… -  ben ise büyük tövbede 
doğmuşum, acaba hangi gününe tesadüf ediyordu? Bereket versin sual eden olmadı! 
Beyoğlu’na nakil ettik; apartmanın bütün eşyası yenilendi. Hizmetkârlar müteaddit ve her biri 
başka başka lisan kullanıp hiçbiri arzumu anlayıp yerine getiremez. Salonda misafirler, sofada 
telefon, mutfak bir bülbül kulesi! Sokağa dar atılıyorum. Akşam avdette aynı hâl, hırsızlar 
gibi odama girip saklanıyorum. Fakat o isimsiz, cisimsiz gürültüler yüzünden istirahat bile 
kabil değil… Sabah olunca, içilir içilmez hanımefendi hazırlıkta: 
-   Yine nereye? 
-   “Şan” dersine… 
-   Bugün nereye? 
-   “Darülbedayi” nin yeni bir piyesini görmeye… 
-   Bugün nereye? 
-   Sinemada Mis Tenget’i görmeye… 
-   Bugün? 
-   Darülbedayiinin eski bir piyesini görmeye… 
-   Yine mi sokağa? 
-   A… öğleden beri çıkamadım!.. Şişli’ye, biraz temiz hava almaya… 
-   Ya bugün nereye? 
-   Dans talimine… Aka Gündüz’ün konferansına.. Akşam da Rusların konserine… 
-   Şimdi nereye? 
-   Terziye? 
 Bir entariyi yirmi sene giyip de kızının çeyizine yetiştiren kadınlara canım feda 
olsun... Nihayet satın alacak kumaş, antika eşya, yeni ressamlarımızın acayip tabloları, 
görülecek bir şeyi, gezilecek bir mahal, tanınacak bir insan kalmayınca İstanbul’a sığmaz 
olduk! Bugün Viyana, yarın Berlin, sonraları Paris, Londra, Roma, Nice, Mısır… Ta ki dama 
dedik! Para – geldiği gibi – çağlayan sular sürati ile gitti. Onunla beraber bütün ahbaplar, en 
sadık olması lazım gelen dostlar da… Bir gün de hanımefendi çıkmış idi, akşama avdet 
etmedi ve bir daha kendisini görmedim. 

Ratıp 
 

(Sene:1, Numara:44, 4 Şevval 1340 / 1 Haziran 1338 / [1 Haziran] 1922 Perşembe  s.  3-4) 
 
Matbuat Âlemi 
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Dergâh’ta Ne Var, Ne Yok? 
 
 Bir aydır eşiğine yüz sürme saadetinden mahrum kaldığımız Dergâh’a yine kavuştuk.. 
Fakat nerde o eski cûş u huruş, nerede o eski havî gaviler? Zakir başı ile nakba darılıp 
kaçtıktan sonra Dergâh’ta eski tat, tuz kalmamış.. Şeyh efendi, baş taraftan boynunu bükmüş, 
yeni bir elifba tertibiyle meşgul, acemi, genç dervişlerin de her biri kendi keyfine göre bir 
hava çalıyor. Şeyh Efendinin tertip ettiği elifba, her harfin bir incesi, bir kalını, bir de ortası 
olmak üzere seksen dört harften ibarettir ki işbu elifba ile artık herkes istediği şiveyi 
konuşabilecektir. Meselâ herhangi bir İstanbullu, bir Üsküplü ile konuşurken tamamıyla 
Üsküp şivesini taklit edebilecektir: 
İstanbul şivesine bir misal: Kemal Bey, varsa eğer, bana altı kuruş ödünç verir misiniz? 
Üsküp şivesine bir misal: A be Kemal, var mı altı kuruş sende, veresin bana ödünç? 
Böyle mühim bir mesele-i lisaniye ihya buyurdukları için şeyh efendinin himmetleri var 
olsun!.. 
 
Gelelim dervişlerin çaldıkları havalara: 
Raif Necdet Bey’in “Hayat-ı Edebiyesinden” bahs ve onu şiddetle tenkit eden Fevzi Lütfi 
Bey, üç sütun lakırdıdan sonra sözü şu vadiye getirip diyor ki: 
“Raif Necdet Bey, kitabını her nedense gençliğe ithaf ediyor. Fakat böyle bir kitapta Ziya 
Gökalp Bey’e hücum etmenin manası nedir acaba? Buna gençlik ne der? Raif Necdet Bey bir 
dakikacık bunu düşünmüş mü? O gençlik ki bugün gönlünde ve beyninde bu adamın geniş 
fikirlerini taşıyor, o gençlik ki iyilik ve fazilet derslerini millet heyecanlarını ilk defa bu 
adamdan aldı. O gençlik ki bugün en hücra Türk milletinde ilahi bir feragatle hemşerilerine 
irfan ve aşk talim eden bu nebi haslet adamın hasretiyle dil-hundur.” 
İhtimal, o adamın geniş fikirlerini gönlünde ve beyninde taşıyan gençlerden biri de Haşim’dir, 
yoksa insan öyle kolay kolay servi tepesinden telin sesi duymaz. Fevzi Lütfi Bey’in bu 
fıkrasının tamamıyla cevabını Süleyman Nazif Bey versin daha iyi!.. 
Dergâh’ımızda daha çok dişe dokunur bu kabil şeyler varsa da ileride kendileriyle yine teşrif 
etmek üzere şimdilik eyvallah!.. 
Aynı tarikten ikinci bir kol olarak ayrılan “Düşünce” de bu hafta tetkik ve alay edebilecek bir 
şey bulamadık. Yalnız bir tiyatro tenkidi vardı ki her aktör ve aktris ismi geçtikçe yanına 
cidden muvaffak oldu deniliyordu. Bu “Cidden muvaffak oldu” cümlelerini üşenmeden 
saydık, iki sahife yazının içinde tamam on bir tane idi. İnanmazsanız siz de sayın!.. 
“Yarın”ı hiç gördüğümüz yok, galiba bizim gibi kimse de görmüyor yoksa yarına mı kaldı? 
 

Osman Cemal 
 

 (Sene:1, Numara:44, 4 Şevval 1340 / 1 Haziran 1338 / [1 Haziran] 1922 Perşembe  s.  4) 
   
Ne Oldu? 
 
Kafalar dumanlı, gözler dumanlı, 
İstanbul ufkunda yine sis oldu. 
Sonunu düşünen her bir Osmanlı 
Şu günlerde biraz mevsüs oldu! 
 
Harp esnasında bak hava güzeldi, 
İşlerin gidişi pek mükemmeldi. 
Allah lanet etsin… bir sağanak geldi, 
O zengin ağalar hep müflis oldu! 
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Çarşıyı tutmuştu tacir-i facir, 
Ekmek bulamazdı fakir muhacir, 
Lakin en sonunda bir çuval incir 
Çirkefler içine düştü, pis oldu! 
 
Harp idi coşturan çarşı pazarı; 
Kahraman gösteren hep işgüzarı, 
Aba ve ecdadın çökük mezarı 
Haydut çetesine metris oldu! 
 
Alt üst etti, yazık, tertibi devran: 
İşittim şeyh olmuş Dergâh’a Mervan. 
Babamın canına maval okuyan 
En sonra bize müderris oldu! 
 
Siyaset çamura biraz kan kattı, 
Bir koca kalpaklı adam yarattı. 
Ona herkes taptı, Rıza dayattı. 
Secdeye varmayan o iblis oldu! 
 
Cahiller öğrendi ilm-i esmayı, 
Kolayca halletti her muammayı. 
Tamir etmek için viran binayı 
Yıkıcı ırgatlar mühendis oldu! 
 
Birinden Mustafa, öteden Tınaş 
Girişti; kalmadı taş üstünde taş. 
İki temel attı şu rolup yoldaş 
Bu adam ikinci müesses oldu! 
 
Aldı meşrutiyet ele değneği, 
Gösterdi bize bir (sevviyet) örneği. 
Laşeye üşüştü karga derneği 
Yaban yerde büyük bir meclis oldu! 
 
Mîzân-ül-hevada düşkündü ibre, 
Toplanıp düşündü ashab habere. 
Akşam güneşine serilip gübre 
Hasırla örtüldü, fakat mis oldu! 
 
Kalmayınca artık başka bir tasa 
Karacaahmet’de kuruldu masa. 
Yenildi, içildi hem tıka basa… 
Gaziler helvası pek nefis oldu! 
 
Dönmeden vazgeçmez bu kahpe felek 
Çingene ne yapsa su tutmaz elek. 
Soysuzluk, yoksulluk yüzünden gerçek 
Vakit hem uğursuz, hem hasis oldu! 
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Hey Rıza tüy diktin yanan şamdana 
Üç yıllık tarihi soktun destana 
Üslubuna söz yok! Aferin sana! 
Bu şiirin hakikat çok selis oldu 

Rıza Tevfik 
 

(Sene:1, Numara:45, 7 Şevval 1340 / 5 Haziran 1338 / [5 Haziran]  1922 Pazartesi   s.  1) 
 
 
Matbuat Âlemi 

Boncuk Mecmuası 
 

 Tavcılık sade Yeni Camide veya çarşı kapısında olmaz, erbabı onu her yerde yapar. 
Nitekim işte, matbuatın bıkmaz, usanmaz topçu başı, bu defa tavcılığın alâsını Babıali 
caddesinde yaptı. Bir aydır gazetelerle, duvar afişleriyle ilan etti ki: 
Bayrama çıkıyor. Hem eskileri gibi de değil, halis, su katılmamış cinsinden… 
 Bir de bayram günü yerine çıka çıka ne çıksa beğenirsini, âdi, yirmi paralık bir 
boncuk.. Tıpkı altmış paralık çakıl taşını bazı safdillere, pırlanta diye altmış liraya sokanların 
yaptığı gibi yirmi kuruşa satılan Boncuk Mecmuası’nın münderecatı içinde küçük bir hikâye 
istisna edilirse geriye kalanlar, vapurda, yahut trende, can sıkıntısıyla şöyle bir göz 
gezdirmeye bile değer şeyler değil.. Bir komedi var ki, çocukluğumuzdan beri hokkabazda 
dinleye dinleye bıktık… Hani usta kanarya eline bir palto alır, portakal oğluna, tut şunu da 
giyeyim der. O da tutar ve bir kolunu ustası giyerken diğerini de kendi giyer ve herkesi 
gülüştükten sonra tekrar portakal oğlu aynı paltonun bir koluna kendisinin iki kolunu sokar ve 
sırıtarak: 
Usta bu palto, bir kollu be! diye bağırır. 
 İşte ondan aynen alınmış… Fakat incide bu palto el çabukluğu ile dona kalp 
olunmuş…. 
 Sonra Pazar Ola Hasan Beyle mizahi bir mülakat var, okumayan canlara ne mutlu!.. 
Her halde Hasan Bey’in kendisi bir mülakat yazsa idi bundan çok düzgün ve manalı yazardı. 
Hele çingenelere ait bir makale var ki olur şey değil. Bu makalenin muharrir-i kasîr-ül-idraki 
olan zat, galiba henüz çingeneler ( Burada çingene kelimesini alem olduğu için kullanıyorum. 
Yoksa bu kelime ile kimseyi gücendirmek için değil. Nice çingeneler dahi bir insan olmak 
sıfatıyla muhteremdirler.) kimlerdir ve kaç kısımdır, neler ile meşguldür, onu bulmuyor. Başta 
şöyle bir şiir söylüyor: 
Göbek atar, zil takarız 
Sazdan, oyundan çakarız 
Gönlü sevdalı beylere 
Bakla döker, fal bakarız 
 Cehalet, işte böyle adama hem saz çaldırır, hem de fal baktırır. Hâlbuki saz çalan 
göbek atanlar başka, bakla dökeni fal bakanlar yine başkadır. Hem bunlar birbirinden o kadar 
ayrıdır ki aralarındaki fark beyazla siyah kadardır. 
Muharriri şiirinin altında da şöyle söylüyor: 
“Baharda yeşil çimenlerin üstünde başında bir gül, dallı basma donunun sallayarak raks eden 
çingeneler” 
 Baharda yeşil çimenlerin üstünde, başında bir gül, raks eden çingeneler, basma donlu 
değildir, beyaz yeldirmeli, beyaz ve pembe başörtülü, sarı ve dallı entarilidir. Ömründe bir 
kere Kâğıthane’ye de mi gitmedin a mübarek? O, dallı basmalı donlular ise mahalle aralarında 
fal bakanlardır ki onlar ne saz çalmasını bilirler, ne oynamasını; bilseler de kendi kendilerine 
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çadırlarında oynarlar. Biraz yukarıda zurna ve çifte naradan dahi bahsetmesine bakılırsa, 
muharrir bey ayı oynatanlarla sazendelik edenleri birbirine karıştırıyor, hülasa baştan aşağı 
saçma bir şey.. Hâlâ bu makalenin üstüne konulan resimler, tamamıyla Kayserili ve 
Karamanlı tipleri… Hayatı bilmeden, anlamadan onu tarife kalkınca insan işte böyle gülünç 
olur. 
 Bu Boncuk Mecmuasında bunlardan başka daha ve bunlardan daha fena birkaç şey 
daha vardı ama nelerdi onlar, unuttuk. 
Allah hatırlatmasın! 

(İmzasız) 
 

(Sene:1, Numara:45, 7 Şevval 1340 / 5 Haziran 1338 / [5 Haziran]  1922 Pazartesi   s.  4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

Sonuç 
Harf inkılâbından sonra daha önceden eski harflerle yazılmış ne kadar eser varsa 

bunlar kendilerini tarihin tozlu rafları arasında bulmaya mahkûm olmuştur. Hatta birçok eser 

kıymet bilmez kişilerin elinde yok olup gitmiştir. Geçmişimizin her anlamda daha iyi 

anlaşılabilmesi için bu eserlerin bir bir ortaya çıkarılıp,  incelenmesi, değerlendirilmesi ve 

günümüz araştırmacılarının hizmetine sunulması lazımdır.  

 Basın ve yayın; sosyal olayların, sanat faaliyetlerinin, edebî ve kültürel gelişmelerin 

halka ulaşması bakımından çok mühimdir. Gazetelerin, basın ve yayın tarihinde yeri çok 

önemlidir.  

 Millî Mücadele dönemi, Türk milleti ve Türk tarihi açısından tam bir var olma 

mücadelesinin yaşandığı dönemdir. İşte böyle bir dönemde halkın kurtuluşa olan inancının 

arttırılması ve halkın doğrudan doğruya Millî Mücadeleye desteğinin sağlanması hususunda 

gazetelerin önemi daha da artmıştır.   



 

 

284 

 Bu tez  işte bu yönde yapılmış bir çalışmadır. Çalışmamız her ne kadar Ay Dede 

gazetesinin tamamını kapsamasa da en azından gazete ve devrin mizah anlayışı hakkında 

ipucu verecektir. Ay Dede hakkında yapılacak başka çalışmaların gazete ile ilgili 

bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaracağını düşünüyoruz.  

 Ay Dede gazetesi Türk tarihinin en hareketli olduğu zaman diliminde yayın hayatına 

başlamıştır. Yine aynı dönem tam manasıyla bitmeden yayın hayatı son bulmuştur. Ay Dede, 

Refik Halit’in önderliğinde, devrin önemli yazar, şair ve çizerlerinin bir araya getiren önemli 

bir siyasi mizah gazetesidir. Refik Halit, gazetenin tarafsız olduğunu, hiçbir cepheye mensup 

olmadığını söylemiş ve incelediğimiz sayılar boyunca da bunu devam ettirmeye çalışmıştır. 

Ay Dede’deki yazıları şiir, hikâye, fıkra, mensure, mülakat başlıkları altında toplayabiliriz. 

Dil olarak sade bir dil yapısına sahip olduğunu söylesek de özellikle “Be-Tarz-ı Kudema” 

başlıklı yazı ve şiirlerde zaman zaman ağır ve ağdalı bir dil görebiliyoruz.  Gazete, gerek yazı 

ve şiirleriyle, gerekse  karikatürleriyle devrin olaylarına ve sosyal yapısına mizahî bir açıdan 

bakmamızı sağlar. Bu yazı, şiir ve karikatürler yardımıyla o dönemde meydana gelen sosyal 

hayattaki gelişme ve değişmeleri çok rahat görebiliyoruz.  

 Ay Dede, Türk Edebiyatı tarihinde özellikle mizahî açıdan çok büyük öneme sahip bir 

gazetedir.  Gazetedeki  karikatürler bile ayrı bir çalışma konusu olabilir. O karikatürlerde 

devirle ilgili her türlü sosyal, siyasi, kültürel, aktüel, millî değişme, gelişme ve haberleri 

görebiliriz. 

 Devirle ilgili yapılan araştırmalarda Ay Dede  Millî Mücadeleye karşı olan basının içine dahil 

edilmiştir. Her ne kadar biz incelediğimiz sayılar boyunca buna tam manasıyla rastlamasak da 

devir hassas bir devir olduğu için belki de Ay Dede gazetesi de bu hassasiyetin kurbanı 

olmuştur. Bizim burada üzerinde durmaya çalıştığımız husus ise Ay Dede’nin  

değerlendirilirken araştırmacıların bu, Millî Mücadele aleyhtarı bir gazete fikrini kafalarından 

atarak sadece edebî ve mizahî yönüyle gazeteyi değerlendirmeleridir. Konuya bu açıdan 

yaklaşıldığı takdirde araştırmacıların daha objektif değerlendirmeler yapabileceklerini 

düşünüyoruz. 

 .  Tezimizin, bu dönem ve özellikle de gazetecilikle ilgili çalışma yapacak 

meraklı araştırmacılara fayda sağlamasını umarız.  
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