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ÖN SÖZ 

       Osmanlı devleti savaştan yenik çıkmış, 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması’yla 

itilaf devletleri tarafından paylaşılmıştır. Bu çöküşe kayıtsız kalamayan devlet 

yöneticileri ve aydınlarımız çalışmalarıyla bugün üzerinde yaşadığımız topraklarda 

bağımsızlık mücadelesini başlatmışlar ve zaferle sonuçlandırmışlardır. Kurtuluş 

savaşından sonra ülkeyi yeniden yapılandırma ve muasır devletler seviyesine 

çıkarmak amacıyla birçok alanda yenilik yapılmıştır.  

       Bu yeniliklerden biri de 1928 yılında yapılan harf inkılabıdır. Bu değişiklikle 

birlikte yüzyıllardır kullanılan alfabe bırakılıp yerine Latin harfleri tercih edilmiştir. 

Bu süreçten sonra yeni nesillerin geçmişle bağları kopmaya başlamış, insanların bu 

duruma alışmaları kolay olmamıştır.  

       Toplumların güçlü olabilmeleri için geçmişleriyle gelecekleri arasında sağlam bir 

köprü kurmaları gerekir. Latin harflerinin kabulüyle birlikte eski harfli eserlerin, 

gazete ve mecmuaların çoğu kütüphanelerin depolarında unutulmaya yüz tutmuştur. 

Oysaki süreli yayınlar dönemin siyasî, edebî, tarihî, ilmî özelliklerini yansıtmaları 

itibarıyla temel eserlerin ardından başvurulan ikinci derecede önemli kaynaklardır.  

       Biz de eski harfli bir gazete üzerinde durarak, kültür hayatımızın karanlık bir 

köşesini aydınlatmak istedik. Bu sebeple, I.Dünya Savaşı’nın akabinde yayın hayatına 

başlayan ve hiç incelenmeyen Hande üzerinde çalışmayı uygun gördük. 

       “Hande – Tahlilî Fihrist, İnceleme, Metin” adlı tezimizi kaleme aldık.  

       I.Dünya Savaşı yıllarının akabinde yayın hayatına başlayan Hande gazetesi 

bugüne kadar hiç incelenmemiştir. 

        Ele aldığımız yayın organı 18 Temmuz 1332 ( 31 Temmuz 1916) – 6 Eylül 1333 

( 6 Eylül 1917) tarihleri arasında 46 sayı olarak çıkmış, edebî, siyasî ve mizahî bir 

gazetedir. Haftalık olarak İstanbul’da yayımlanan Hande’nin İmtiyaz sahibi  Sedat 

Simavi’dir. İlk 13 sayıda ve 23. sayıda Almanca yazı ve şiirlere rastladık. Bu yazı ve 

şiirlerin çoğu bizim yazarlarımıza aittir. Yazı ve şiirlerin künyelerini verirken konu 

başlıklarının Türkçesini parantez içinde verdik ve Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili bir 

yazıya seçilmiş metinler kısmında yer verdik. 

       Çalışmamız giriş, üç ana bölüm sonuç, kaynakça ve dizinden oluşmaktadır.  

       Girişte Türk gazeteciliğinin tarihçesi hakkında genel bilgilere yer  vermeye 

çalıştık.  

       Birinci bölümde Hande gazetesinin şekil ve muhteva özellikleri, fikrî faaliyetleri, 

edebî faaliyetler türleri, şiirleri ve yazar kadrosu, hakkında bilgiler verdik. “Edebî 
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Faaliyetler ve Türler ile “Şiir”leri yayımlanan eserlerin edebiyatımız açısından 

önemini göz önünde bulundurarak  sınıflandırdık.  

       Tezimizin ikinci kısmında, Hande’de yayımlanan yazılar, şiirler, hikmetli sözler, 

nükteler, duyurular, ilanlar, reklamlar ve karikatürlerin tamamının tahlili fihristi ele 

alındı. 

       Çalışmamızda Hande’nin mevcut sayılarında sanat, edebiyat ve dil ile ilgili olan 

eski harfli metinleri tespit ettik ve bunları yeni harflere aktardık. Ardından türlerine 

göre sınıflandırdıktan sonra metinlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu 

aktarma işlemini yaparken metnin aslına bağlı kalmaya çalıştık. Eserlerde geçen 

yabancı özel isimleri okundukları gibi yazdık.   

       Hande’yi eski harflerden yeni harflere aktarırken varolan uzun harfleri, ayın ve 

hemze işaretlerini göstermedik.   

         Gazetede az da olsa dipnota rastlanılmıştır. Bunları aynen aktardık. Hande’de 

yıldız (*) işareti ve rakam olarak kullanılan dipnotların bizimkilerden ayırt 

edilebilmesi için artı (+) işaretini tercih ettik. 

        “Seçki” bölümünde daha önce künyesini verdiğimiz seçilmiş metinler ile 

karikatürler yer almaktadır. Yazıları “İçindekiler” bölümündeki sıralamaya göre 

aldık.        

       Hande’de yayımlanan şiirleri muhtevasına göre sınıflandırdık ve bu sıralamaya 

göre seçilmiş metinlerde yayımlanan şiirlerin tamamını verdik. 

        Hikmetli sözler 26. sayıdan itibaren çıkmıştır. Bunlar az ve önemli olduğu için 

tamamını seçilmiş metinlere gazetedeki yayım numaralarına göre dahil ettik. 

        Nükteler ise çok olduğundan onlar içerisinden edebî yönü ağır basanları aynı 

mantıkla bu kısımda verdik. 

        Karikatürlerde I.Dünya Savaşı, tarafların durumları, önemli şahıslar ve olaylara 

yer verilmiştir. Biz bunları  seçerken daha çok edebi nitelikte olanlara  öncelik 

tanıdık. Ancak “Seçki” bölümünde gazetedeki yayım sırasına göre verdik. 

       Karikatürlerden bir kısmının imzasını okuyamadık. Bunları (X) ile gösterdik. 

Bazı karikatürlerin imzası  yoktu. İmza olmayan bazı karikatürleri de KBD 

(Karikatüristi Belli Değil) diye belirttik. 

       Sonuçta Hande gazetesi hakkında genel hüküm ve değerlendirmemiz 

bulunmaktadır. 

       Tezimizin sonuna “Kaynakça” ve “Dizin” ekledik. Tezimiz Hande’nin eski 

harflerden yeni harflere aktarılması temeline dayandığı için başvuru kaynağımız, 
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yayının kendisi olmuştur. Ancak çalışmamızın bazı yerlerinde, açıklamaların daha iyi 

yapılabilmesi için zaman zaman yardımcı eserlere de başvurduk.  

       “Dizinde”, Şahıs isimlerini düz, eser adları italik; yazı, şiir vs. gibi başlıkları 

tırnak içinde düz bir şekilde verdik 

       Çalışmamızın hazırlanmasında desteğini esirgemeyen hocam sayın Doç. Dr. 

Âlim GÜR Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

                                                                                                                Metin GÜNAY 

                  Konya - 2008 
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ÖZET 

       Süreli yayınlar edebiyat tarihi araştırmalarında her zaman önemli bir yer 

tutmuştur. Tanzimat döneminde gazete ve dergilerin yayın hayatlarına 

başlamalarıyla Türk fikir hayatında önemli değişikler ve gelişmeler meydana 

gelmiştir. 

       İncelediğimiz Hande gazetesi, 1.Dünya Savaşı  yıllarında haftalık olarak 

İstanbul’da çıkmıştır. Gazetede savaşla ilgili konular daha çok karikatürler 

vasıtasıyla nükteli bir biçimde ele alınmıştır.  Siyasal konulara dair ise 

aydınlatıcı yazılar bulunmaktadır. Hande’de yer alan karikatürlerin büyük bir 

çoğunluğu 1.Dünya Savaşı’nda yer alan devletler ve savaş sonuçlarıyla ilgilidir.  

Anahtar Kelimeler: Hande, gazete, mizah 
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SUMMARY 

       Periodicals have always played an important role in researches in the area of 

literature history. Along with the launch of newspapers and magazines during 

the period of Tanzimat, very notable changes and developments took place in the 

Turkish intellectual life. 

        The newspaper Hande, which we have examined, had been published 

weekly in İstanbul in the years of world war one. In the newspaper, the subjects 

related to the war is being dealt with in a witty way mostly by means of 

caricatures. As to political issues, there are clarifying articles. Most of the 

caricatures in Hande are related to the result of the war and the countries 

involved in World War One. 
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bkz.                   : Bakınız. 
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C.                      : Cilt. 
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Madd.               : Madde. 
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vb.                      : ve benzeri. 

vs.                       : ve sair. 
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GİRİŞ 

 

       19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde içteki karışıklıklar ve dışarıda büyük 

devletlerin Osmanlı devleti ile ilgili planları Devlet-i Âliye’yi zayıflatmıştır. Dünya 

üzerindeki gücünü ve etkisini kaybetmeye başlayan Osmanlı, bu dönemde yaptığı 

savaşların çoğunu kaybetmekle beraber elinde bulundurduğu toprakları da birer birer 

kaybetmeye başlamıştır. Bilhassa Balkanlarda kaybettiği toprakları tekrar elde 

edebilmek ve devletin kötü gidişatını durdurmak amacıyla Almanların yanında 1. 

Dünya savaşına girmiştir. 

       Yirminci asrın başlarında Osmanlı devleti sosyal, siyasal, kültürel, ekonomi ve 

askerî alanlarda gerilerken Avrupa ise sanayi devriminin ardından bilhassa ekonomi 

ve teknoloji alanlarında çok ileri gitmiştir. Osmanlının bu kötü gidişini 

engelleyebilmek için bazı devlet adamlarımız ve aydınlarımız, her alanda Batının 

örnek alınması suretiyle bu kötü gidişin önlenebileceğini düşünmüşlerdir. 

       3 Kasım 1839’da Gülhane Parkında, Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edilir. Bu 

fermanın ilanıyla, Osmanlı devleti, her alanda Batının üstünlüğünü kabul eder. 

Askerî, iktisadî, sosyal, siyasî vb. alanlarda Batı medeniyetini takip edeceğini tüm 

dünyaya ilan eder. 

       Bu fermanla birlikte halkın yaşantısında değişimler görülmeye başlar. Halk batılı 

yaşam tarzına yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışır. Bu ferman ile getirilmek istenen 

yenilikler kendini daha çok kültürel ve edebî sahada hissettirmiştir. Yapılan 

yeniliklerin halka ulaşmasını sağlayan en önemli vasıta gazetedir. Yayınlanan gazete 

bir anda yüzlerce insana ulaşabildiği için  yenilikler daha çok gazeteler vasıtasıyla 

halka ulaştırılmıştır. Yeniliklerin topluma benimsetilmesinde ise edebiyatçıların ve 

tiyatronun etkisi göz ardı edilemez.  

 
Gazeteler Türk edebiyatının gelişmesinde, değişmesinde büyük rol oynamıştır. 

19. yüzyılda basın hayatına başlanması ile edebiyatımızdaki değişim ve gelişimin 

gerçekleşmesi manidardır. İstanbul’da yayınlanan ilk gazete Fransız elçiliğinin kendi 

basımevinde çıkardığı, Fransızca Bulletin des Nouvelles’dir. Gazetenin amacı 1789 

Fransız İhtilali’nin fikri yapısını anlatmak ve yaymaktı. Bu gazeteyi yine Fransız 
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elçiliğinin çıkardığı Gazete Française de Constantinople gazetesi takip etti (1796)1. 

Bu iki gazeteyi izleyen çeşitli yabancı dillerde çıkan gazetelerin ardından İstanbul’da 

Türkçe olarak çıkan ilk gazete ise Takvim-i Vekâyi’dir (1831). Bu arada Türk basın 

hayatına pek katkısı olmasa da Mısır’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın çıkardığı 

yarısı Türkçe, yarısı Arapça Vekâyi-i Mısriye’yi de unutmamak gerekir (1829). 

Takvim-i Vekâyi II. Mahmut tarafından halkı devlet işlerinden haberdar etmek 

maksadıyla haftalık olarak çıkarttırılan bir gazeteydi.2 Nesir dilindeki değişimin ilk 

işaretleri de Takvim-i Vekâyi ile birlikte görülür. Gazetenin ilk sayısından itibaren 

halkın seviyesine uygun bir dil kullanılmıştır. “Dokuz yıl aradan sonra Osmanlı 

hükümetinden aldığı özel izin ve maddi destekle William Churchill adlı İngiliz, 

haftalık yarı resmî ve Türkçe olarak Ceride-i Havadis’i (1840) çıkarır. Başlangıçta 

rağbet görmeyen, yayımını güçlükle sürdürebilen bu gazete, Kırım Savaşı sayesinde 

canlılık kazanır.”3 

“1850’ye gelindiğinde bu iki Türkçe gazete dışında Fransızca, İtalyanca ve 

çeşitli azınlık dillerinde (Rumca, Ermenice, Yahudice, Farsça vb.) İstanbul’da toplam 

16 gazete yayınlanmaktaydı.”4 

       Dönemin aydınlarının gazeteyi, fikirlerini geniş halk kitlelerine ulaştırmak için 

bir vasıta olarak görmeleriyle 1860’lı yıllardan itibaren basın hayatımızda büyük bir 

gelişme görülür. Özel teşebbüsün ortaya çıkması da bu dönemdedir. İlk özel Türk 

gazetesi olan Tercüman-ı Ahvâl de bu dönemde çıkar.(1860) Agâh Efendi’nin 

çıkardığı, sonradan Şinasi’nin de katıldığı bu gazete Türk edebiyatında pek çok 

değişimin öncüsü olmuştur. Şinasi daha sonra 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarır. 

       1865’te Paris’e kaçarken gazetesini Namık Kemal’e bırakır. Ali Suavi’nin 

başyazarlığını yaptığı Muhbir (1867) ve Namık Kemal’in ve Ziya Paşa’nın Londra’da 

çıkardığı Hürriyet (1868) gazeteleri ile “hürriyet, müsavat, adalet, idare şekilleri” gibi 

konular fikir dünyamıza girer. 

       Bu dönemde birçok dergi ve gazete de hızla yayın hayatına girmeye başladı. Bu 

dönemdeki belli başlı dergiler: Mehmet Tahir Munif Paşa’nın çıkardığı ilk Türkçe 

dergi Mecmua-i Fünûn (1862), ilk resmî dergi Mir’at (1863), Ahmet Mithad’ın da bir 

                                                
1 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923, 5.bs., İstanbul, 1995, İnkılâp 
Kitabevi, s.10. 
2 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923, s.10 
3 Âlim Gür, Ebuzziya Tevfik: Hayatı, Dil, Edebîyat, Basın, Yayın ve Matbaacılığa Katkıları, Ankara, 
Kültür Bakanlığı, 1998, s.13. 
4 “Basın” madd. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C.24 , İstanbul, Interpress Basın ve 
Yayıncılık A. Ş. ,1992, s. 1350. 
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dönem başında bulunduğu ilk askeri dergi Ceride-i Askeriye (1861), Ravzatu’l Maarif 

(1870), Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye (1871). Dönemin belli başlı gazeteleri ise: Hasan 

Fehmi Paşa’nın başında bulunduğu ilk iktisadi gazete Takvim-i Ticaret (1865), 

Terakki (1868), Utarit (1868), Ahmet Midhat, Ayetullah Bey, Ebuzziya Tevfik, 

Recaizâde Mahmut Ekrem gibi şahsiyetlerin yazılarının bulunduğu Basiret (1869), 

Ahmet Midhat’ın çıkardığı, Namık Kemal’in,  Ebuzziya Tevfik’in yazılarıyla katkıda 

bulunduğu İbret (1872), çocuklara özel ek veren Mümeyyiz (1869), Teodor Kasap’ın 

çıkardığı ilk mizah gazetesi Diyojen (1870). 

 

       Türk basını bu dönemde hazırlık merhalesini tamamlamış, gelişmeye ve atağa 

kalkmıştır.5 Ahmet Hamdi Tanpınar bu devri şöyle anlatmaktadır: 

 
“Bu devirde gazete hemen hemen tek başına yeniliği idare eder (…) ufak 

tefek hadiseleri nakletmek suretiyle dünya ile bir münasebet kuran, bazı 
faydalı bilgiler veren, okumayı zaman geçirme şekillerinden biri yapan bir 
vasıta olmaktan çıkar. Hakiki manasında kürsü olur. (…) Vatan, millet, 
insanlık, hürriyet, hak, adalet gibi mefhumların etrafında hakiki bir insan 
teşekkül eder. Memlekette hatırı sayılır bir efkâr-ı umumiye vücuda getirir.”6 

 
       Tanpınar bu dönemde gazetenin edebiyatımıza getirdiği yenilikleri ise şöyle 

anlatır: 

 
“ Filhakika yeni Türkçe, gazetenin etrafında kendini bulur. Dil o zamana 

kadar görülmemiş bir sarahatin terbiyesini alır ve adım adım genişleyen dünya 
görüşü ile beraber kendini de yeniler. Her kımıldanış yeni bir dara atar ve 
yavaş yavaş, gayesi insanın ifadesi olan bir nesir teşekkül eder. (…) Filhakika 
gazete yalnız bir efkâr-ı umumiye ve umuma mahsus yazı dili vücuda 
getirmekle kalmaz, ayrıca yeni nev’ilerin girmesine ve yayılmasına yardım 
ederek yeni edebiyatın kurulmasını sağlar. Dilimiz de tiyatro, tercüme ve telif 
ilk numunelerini o tanıtır. Bu karşılaşmalar hakiki ihtilallerdir. Bunların yanı 
başında makale, tenkit ve deneme gibi az çok gazetenin bünyesine dâhil 
nev’iler girer.”7 

 
 

 
       Devrin en önemli gazetecilerinin başında Ebuzziya Tevfik gelir. İbret (1872), 

Hadika (1872), Sirâc (1873), Le Courier d’Orient (1909), Yeni Tasvir-i Efkâr (1909), 

Ebuzziya Tevfik’in çıkardığı ya da yazar kadrosunda bulunduğu gazetelerdir. 

Bunların yanı başında Cüzdan (1873), Muharrir (1876), Mecmua-i Ebuzziya (1880) 

                                                
5 Âlim Gür, Ebuzziya Tevfik: Hayatı, Dil, Edebîyat, Basın, Yayın ve Matbaacılığa Katkıları s. 18. 
6 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 6.bs., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1985, 
s.249. 
7 a.g.e. , s.250-251. 
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adlı dergileriyle, takvimleriyle ve belki de en önemlisi matbaasıyla Türk yayın 

hayatına çok önemli katkılar yapmıştır. Ebuzziya Tevfik ile beraber Filip Efendi, Aşir 

Efendi, Ali gibi önemli gazetecilerin de isimlerini saymak gerekir. 

 Dönemle ilgili bir ansiklopedimizden aldığımız rakamlara şöyle bir bakalım: 

“24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla oluşan özgürlük ortamı, 
özellikle basından sansürün kaldırılışı, Türkiye’de yayımlanan gazete ve 
dergilerin sayısında olağanüstü bir artışa neden oldu ve bir yıl içinde yayın 
organlarının sayısı 353’e çıktı. Ancak 1910’da 130’a, 1911’de 124’e, 1916’da 
ise 8’e indi. ”8 

 
       Görüleceği üzere 1916’ya gelindiğinde gazete sayısında büyük bir düşüş vardır. 

Bunun bir nedeni de Türkçe gazetelerin yanında yabancı yayınların da artması ve 

bunlar arasında Osmanlı Devletinin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin 

savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıkmasıdır.   

       II. Meşrutiyetin belli başlı gazeteleri ise şunlardır: Hüseyin Cahid, Hüseyin 

Kâzım ve Tevfik Fikret’in kurduğu Tanin (1908), Eşref Edip’in çıkardığı 

Sebilürreşad (1908), Refii Cevat’ın İttihat ve Terakki karşıtı gazetesi gazetesi 

Alemdâr (1909), Hakkı Tarık’ın çıkardığı Vakit (1917), Necmettin Sadık’ın çıkardığı 

Akşam (1918) ve Yunus Nadi’nin gazetesi Yeni Gün (1919).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 “Basın” madd., Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, s.1350.  
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1.Hande Gazetesi Hakkında 

       Ele aldığımız yayın organı 18 Temmuz 1332 ( 31 Temmuz 1916) – 6 Eylül 1333 

( 6 Eylül 1917) tarihleri arasında 46+ sayı olarak çıkmış, edebî, siyasî ve mizahî bir 

gazetedir. Haftalık olarak her Perşembe günü İstanbul’da yayımlanan Hande’nin 

İmtiyaz sahibi  Sedat Simavi, çıkaran Feridun Fahri, müdürü Yakup Aziz’dir. 

Gazete, 20x30 ebatlarında Karabet, Müdafaa ve Hilal matbaalarında basılmıştır. 

       Hande, ortalama olarak 4 yaprak 8 sayfadan oluşmaktadır. 

1.1. Şekil Özellikleri  

       Gazetenin ilk sayısından son sayısına kadar ön yüzünde Almanca bilgiler yer 

almaktadır. Arka yüzünde ise bu bilgilerin Osmanlıcası verilmiştir. Burada şu 

bilgilere yer verilmiştir: Her hafta perşembe günü yayımlan edebi, siyasi, mizahi 

Osmanlı gazetesidir. İdarehane: Bâb-ı Âlî karşısında daire-i mahsusa, telefon 

numarası: İstanbul 47. Aboneliği senelik 50, altı aylık 25 kuruştur. Bu bilgilerin 

altında gazetenin yayımlandığı tarih gün, ay, yıl olarak verilmiştir. Gazetenin en 

üstünde sağdan sola dayalı olarak gazetenin numarası (numara:1), gazete fiyatı 

(nüshası 1 kuruştur), cildi: 1, senesi (sene:1) şeklinde bilgiler yer almaktadır. 

İlerleyen sayılarda gazete fiyatının arttığı görülmektedir. 45. sayıda gazete fiyatı 100 

para olarak belirtilmiştir. Ayrıca gazeteyi çıkaranın Feridun Fahri ve müdürünün ise 

Yakup Aziz olduğu belirtilmektedir.  

       Gazete ortalama olarak 4 yaprak 8 sayfadan oluşmaktadır. Yayımlanan ilk 

sayılarda daha çok reklamlar ve karikatürlere yer verilmiştir. Zamanla yazar kadrosu 

oluşunca yazılar artmaya başlamış ve başlangıçta düzensiz olan sayfa yapısında 

değişikliklere gidilmiştir. Örneğin, ilk sayılarda başlarda yayımlanan reklamlar 

sonraki sayılarda son sayfalarda verilmeye başlanmıştır. 

_________________ 
+

Tezimize başlamadan önce Hande’nin bulunduğu kütüphaneleri tespit ettik. Gazetenin Millî Kütüphane (I956 SC 

25)’deki ve Hakkı Tarık Us Kütüphanesi (6I2)’ndeki nüshalarından  faydalandık. Hasan DUMAN’nın Osmanlı-

Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri adlı eserinin 358. sayfasında Hande gazetesinin 46. sayıya kadar var olduğu 

görülmektedir. Danışman hocam Âlim GÜR Bey’in yardımıyla Milli Kütüphane mikrofilm bölümünde çalışan 

sayın Mahir KOÇYİĞİT’ten yukarıda adı geçen eserde varolduğu iddia edilen 44. ve 46. sayıların tarafımıza 

gönderilmesini istedik. Mahir Bey, Hande ile ilgili ellerindeki nüshaların tamamının mikrofilme aktarıldığını ve 

44 ile 46. sayıların kütüphanelerinde bulunmadığını ifade etti. Bunun üzerine  Ankara Üniversitesinde öğretim 

görevlisi olan sayın İsmail HacıAhmetoğlu’ndan  Milli Kütüphane’de varolan Hande ile ilgili nüshaları 

incelemesini ve varsa 44 ile 46. sayıların kopyasının tarafımıza ulaştırmasını istedik. O da bizzat yaptığı 

araştırmalar sonucunda bu sayıların Milli Kütüphanede bulunmadığını söyledi.       
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              Gazetenin yayın cetveli aşağıdaki şekildedir: 

Gazete No   Yayın Tarihi 

       1                                      18 Temmuz 1332       

       2    28 Temmuz 1332 

       3      3 Ağustos 1332 

       4    11 Ağustos 1332 

       5                                      18 Ağustos 1332 

       6    25 Ağustos 1332 

       7      1 Eylül 1332 

       8      8 Eylül 1332 

       9     15 Eylül 1332 

      10     25 Ocak 1333 

      11     12 Ocak 1333 

      12     19 Ocak 1333       

      13     26 Ocak 1333 

      14                                        5 Muharrem 1335 - 20 Teşrin-i Evvel 1332 

      15                                      27 Teşrîn-i Evvel 1332 

      16                                        2 Teşrîn-i Sânî 1332 

      17       9 Teşrîn-i Sânî 1332  

      18                                      16 Teşrîn-i Sânî 1332 

      19                                      23 Teşrîn-i Sânî 1332 

      20       1 Kanun-ı Evvel 1332 

      21       8 Kanun-ı Evvel 1332 

      22                                      15 Kanun-ı Evvel 1332 

      23     22 Kanun-ı Evvel 1332 

      24                                      29 Kanun-ı Evvel 1332 

      25                                        5 Kanun-ı Sânî 1332 

      26      12 Kanun-ı Sânî 1332 

      27      19 Kanun-ı Sânî 1332 

      28      26 Kanun-ı Sânî 1332  

      29        2 Şubat 1333 

      30      15 Mart 1333 

      31        1 Mart 1333 
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     32        8 Mart 1333 

     33      15 Mart 1333 

     34       22 Mart 1333 

     35                  29 Mart 1333  

     36         5 Nisan 1333  

     37       12 Nisan 1333     

     38       19 Nisan 1333 

     39       26 Nisan 1333 

     40         3 Mayıs 1333 

     41       10 Mayıs 1333 

     42                                         26 Mayıs 1333 

     43                                           9 Haziran 1333 

     45                                         13 Temmuz 1333 

 

1.2. Muhteva Özellikleri    

       Hande gazetesini muhtevası itibarıyla üç ana bölüme ayırabiliriz: 1 Yazılar, 2 

Şiirler, 3 Karikatürler.  

       Hande, yayın hayatına “edebi, siyasi ve mizah” gazetesi sloganıyla başlamıştır. 

Gazetede yayımlanan yazı, şiir ve karikatürler de bu slogana uygun olarak 

seçilmiştir. Yazıların bir kısmı edebiyat, edebi türler ve hikmetli sözlerden oluşurken 

diğer kısmı da savaşı anlatan siyasi içerikli yazılardan oluşmaktadır. Şiirlere 

genellikle 1. Dünya savaşı ve bu savaşa katılan ülkeler konu edilmiştir. Bireysel 

konuların işlendiği şiirlere de kısmen yer verilmiştir. Mizah daha çok karikatürler ve 

nükteler vasıtasıyla yapılmaya çalışılmıştır. Karikatürlerin hemen  hepsinde 1.Dünya 

savaşı ve bilhassa itilaf devletlerinin birbirleriyle olan ilişkileri konu edilirken 

nükteler de ise bireysel ve toplumsal konulara yer verilmiştir. 

 

       1.2.1. Fikrî Faaliyetleri 

       Hande’nin yayın politikası göz önünde bulundurulduğunda fikri faaliyetlerin üç 

kavram etrafında şekillendiği söylenebilir: Edebiyat, siyaset ve mizah...       

       Edebi yönüyle incelediğimizde Hande’nin, edebi yönü zayıf olan bir gazete 

olduğu görülür. Edebiyat ve sanat açısından önemli bir misyon üstlenmemiş, 

edebiyatımıza ve sanatımıza yeni açılımlar getirmemiştir. Devrin ünlü sanatçıları 

farklı gazete ve dergilerde bir misyon icra ederken  Hande, olayları sadece mizahî 
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yönüyle vermeye çalışmıştır. Bu nedenle Servet-i Fünûn, Dergâh, Yeni Mecmua, 

Türk Yurdu, Sebilürreşad vs. mecmua ve gazeteler gibi edebiyatımıza yön verip 

katkıda bulunamamıştır. 

       Siyasi yönüyle ele aldığımızda gazetede  “Harb-ı Umumi Haftası” başlığı altında 

yazılan yazılar ve yayımlanan karikatürlerde Hande’nin ittifak devletleri yanlısı bir 

yayın politikası takip ettiği görülür. 

       Mizah daha çok nükteler ve karikatürlerle sağlanmaya çalışılmıştır. 

       Kısacası Hande, yayınladığı yazı, şiir, nükte ve karikatürler vasıtasıyla 

okuyucularını hem eğlendirmek hem bilgilendirmek hem de okuyucusunda 1.Dünya 

savaşı ile ilgili bir bakış açısı oluşturmaya çalışmıştır.  

 

       1.2.2. Edebî Faaliyetler ve Türler 

         Hande’nin ilk sayısında “Hande Diyor ki” adlı yazıyı kaleme alan C.S,   

“Hande” kelimesini konuşturmak suretiyle “Hande” kelimesinin çağrıştırdığı 

anlamları somutlaştırarak anlatmıştır.   

         C.S,  bu yazısında “Hande”yi konuşturarak gazeteyi tanıtır.  

        “ Bırakınız tabiatın gözlerine gizli bir siyah bir gözlük takarak dünyaya yolladığı 

bedbinler ve yüzlerinin derisiyle dudaklarının kenarlarını fazla gerdiği abusler inkar 

etsinler; ben bütün insanların munis ve en sevimli dostuyum. Aynı zamanda şen ve 

mütehekkim bir dost.”+ 

       Daha sonra gazetenin çıkış gayesini açıklar.  

  “ Son günlerde tuhaf bir teklife maruz kaldım. Benden adımı istediler. Dünyanın 

tuhaflıklarını yazıp çizerek karilerinin yüzlerinde beni uyandıracak bir gazeteye 

koyacaklarmış. Ben gülerim güldüremem, dedim. Israr ettiler, verdim. Feda olsun. Bu 

gazetenin yaprakları çukur ve tümsek aynalar gibi her aksettiği şeyi 

tuhaflaştıracaklarmış; görenler ihtiyarsız gülecekmiş. Ne iyi! O halde, sevgili kariler 

sizinle dostluğumuz artacak. Daima beraber bulunacağız. Teklifsizce adımı isteyip 

alan bu yeni dostumun dostu sayesinde daima yeni şeyler göreceğiz.”+ 

       C.S,  okuyucuları güldürürken gülünç duruma düşülmemesini de tavsiye eder. 

 

 

_____________________________ 
+ C.S., “Hande Diyor ki”, Hande, S.1, 1332, s.3 

+ aynı yer. 
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       “Yalnız bu yeni dosta şimdilik yegane nasihatim budur ki gülünç olmadan 

güldürücü olsun! Bu iki şey birbirine pek yakın bir uçurumla bir tepedir ve birincisine 

düşmeden ikincisine uçmak, zekasının kanadı kırılmayanlar için, pek güç değildir. 

Dünyaya açık ve uyanık gözle bakıp her gördüğünü aynen göstermek kafi. Bütün 

dünya o kadar tuhaf ki hatta onu daha tuhaflaştırmak için emek çekmeye bile hacet 

yok!”+ 

         Ecdel-i Enverî “Fazıl Ahmed Bey” adlı yazıyı kaleme almıştır. Bu yazıda Fazıl 

Ahmet Bey’in birini aradığından, aradığı kişinin de Fazıl Ahmet Bey olduğundan 

bahseder. 

       Yazarı belli olmayan  “Ele Geçen Hatırât” adlı yazıda Som muharebelerinin 

birinde ölen Sorbon üniversitesinde dil profesörü olan Mösyö L.’nin hatıra defterinde 

yer alan gülünç olayları anlatır. 

        Maslot, “Sükut-ı Üdeba Hakkında Tahkikat” adlı yazısında, Tanin’de yazan bir 

dostunun eski bir mesele olan edebiyatçıların neden sükut ettiğini dile getiren 

yazısına karşı bunun sebeplerini edebiyatçıların ve edebiyat severlerin fikirlerinden 

yola çıkarak kaleme aldığı yazısıdır. 

       S.Y, “Empersyonizm Şark’a Uyar mı?” adlı yazısında Galatasaray lisesinde ilk 

defa açılan resim sergisini gezdiğini ve burada yapılan resimlerin memleketimiz ve 

sanatımız adına öneminden bahseder. Şark’ta suyun, yeşilliğin vs. resim olabilecek 

şekilde yaratıldığını yapılan resimlerin ise gerçeği tam olarak aksettiremeyeceğini 

dile getirerek empresyonistlerimizi tenkit eder. “Güzel şarkımızın letafet –i tabiiyye 

ve bestesini tabiatın zerafet ve mülayemetine tevafuk etmeye sert bir fırça ile tersim 

ve tasvire gayret edip ve adeta emek sarf etmeyen empresyonistlerimizin halidir. 

Şark, bırak sularının şeffafiyetiyle kalbe neşat veren yeşillikleriyle daima pak ve saf 

olan feza-yı semasıyla bir fırça darbesiyle tersim olabilecek bir vaziyette halk 

edilmiştir.” 

       Turabî, “Sözde darb-ı mesel iradına söz yok amma / Söz odur aleme kala bir 

darb-ı mesel” Nâbî’nin bu beyitini alarak “Atasözleri” ile ilgili yazısını yazar. Bu 

yazısında bazı atasözlerimizin bazı devlet ve devlet adamları için anlamı itibarıyla 

nasıl tevafuk ettiğini anlatır. 

       Tatlı Sert mahlasıyla “Neler de Neler” başlığıyla Hande’nin ismine layık olarak 

içeriğinde yaptığı değişiklikleri konu eder. 

_________________________ 
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+ aynı yer. 

       “Eski Sözler”’de yazarı belli olmayan bir yazı yayımlanmıştır. Bu yazıda 

Volter’in hapishanede iken hükümete yazdığı yazıdan bahsedilmiştir.    

       Tatlı Sert müstear ismiyle “Gazetecinin Dili” adlı bir yazı yazılmıştır. Bu yazıda 

dilin çeşitliliğinden bahsedilmiştir.  

       Yazarı belli olmayan “Şair Hırsızı” adlı yazıda Sadi’den bir menkıbe 

anlatılmaktadır. Bu yazıda, Sadi şiirlerin intihal edildiğini bildiğini söyler; fakat ismin 

intihal edildiğine ilk defa şahit olur. Ayrıca İran’ın meşhur şairlerinden Hafız’a ait 

“Sevgilinin Beni İçin” adlı bir menakıpname de yer almaktadır. 

       “Madrub Fakat Memnun Şair” adlı yazıda zenperestlik hususunda pek mağrur 

olmasına rağmen kadınları ne şiirleri ne de desiseleriyle iğfale muvaffak olamayan 

çirkin ve aynı zamanda şiirde pek fakir bir şairin kadınları fena halde hicvetmesiyle 

onu  ziyaret eden kadınların şairi darp etmesi anlatılmaktadır. 

 

      1.2.2.1. Biyografi 

       Gazetede biyografik çalışma olarak daha çok karikatüristlerin hayatına yer 

verilmiştir. M.S nin 21. sayıda kaleme aldığı “Karikatör S.E. Bey”, 25. sayıda yazdığı 

“Karikatör A.M. Bey” ve 29. sayıda yazdığı “Karikatör M.S. Bey” ; R.R. nin yazdığı 

“Karikatör”,  Münir Süleyman’nın 37. ve 38. sayılarda yayımlanan “Karikatör C.N 

Bey” adlı biyografi yazıları yayımlanmıştır.    

       “Karikatör S.E. Bey” bu biyografisinde M.S., S.E.’nin vicdanlı, hassas, 

ifratperest ve her hususta lakayıt bir genç olduğundan bahseder. Yazar; Belgrat’ta 

talebe, İsviçre’de siyaset dellalı, tatlı su Frenkleri gözdesi, Tokatlıyan müdavimi, 

lobon züppesi, kadınlar yanında hoş ve fakat haşin bir Van kedisi rollerini yapan 

“S.E” Bey’i talebe işitip sabi, keman meraklısı deyip uzun saçlı, Tokatlıyan 

müdavimi zannedip serapa matruş, sosyoloji alimi deyip iri başlı , yağlı paltolu, spor 

meraklısı kıyas edip yarım pantolonlu, siyaset dellalı bilip tek gözlüklü 

zannetmeyiniz, der. 

       “Karikatör A.M. Bey” adlı biyografide M.S., size Danişment konferançısını 

tanıtayım diyerek A.M. Bey’in fiziksel özelliklerinden bahseder. Yazar; A.M. Bey’i, 

boyu bir metre doksan dokuz santimetre, bacakları ince ve uzun, başı kocaman fakat 

beyni fındık kabuğu kadar, iri, yuvarlak bir burunlu, kulakları dolanan bir gözlüğü, ta 

enseden ceketin yakasına kadar inen bir perçemi var diye tarif eder. A.M. Bey, 
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meşhur olmak isteyen biridir. Bu hayaline ulaşmak için konferanslar vermeyi 

düşünür. Eşi ve dostları onu bu sevdadan vazgeçirmek isteseler de o, dediğini yapar, 

fakat bunda başarılı olamaz.    

       “Karikatör M.S. Bey” adlı biyografide her şey olmak isteyen fakat hiçbir şey 

olamayan bir kişiden bahsedilmektedir. M.S. Bey, gittiği okulların hiçbirinde dikiş 

tutturamamış, ilkokulu üçe kadar okumuş ve ilim aleminde kendisini okutacak 

muallimin olmadığını söyleyerek mektep hayatına son vermiştir. Poker hastası bir 

kişidir. Herkesin poker öğrenmesi taraftarıdır. Pokerin psikoloji, sosyoloji, ideoloji 

kadar önemli olduğunu söyler. Poker oynamadığı ülke kalmamıştır. Şairlik yönü de 

vardır. 

       R.R., “Karikatör” adlı yazısında onu herkes tanır çünkü o, popüler bir 

muharrirdir, her şeyden dem vurur, her konuda kitap yazar der. Memlekette istibdat 

dolayısıyla ellerin bağlandığı ve ağızlara kilit vurulduğu zamanlarda bile o, zemin ve 

zamana uygun bir sürü şeyler yazmıştır. Bu nedenle şöhreti her yere yayılmıştır. En 

çok tanıdığı kitapçılar ve meyhanecilerdir. Bir yazı makinesi gibidir, çok yazı 

yazmıştır. Yaşam felsefesi Ögüizm’dir Alturuvizm’den nefret eder. 

       Münir Süleyman “Karikatör C.N Bey” adlı biyografisinde C.N. Bey’i öve öve 

bitiremez. Karikatör Giritlidir. Yazar, C.N. Bey’i bir dahi olarak görür. Bir gün onu 

İkdam’ın ser muharriri olarak görünce çok sevinir. C.N. Bey, beş buçuk yaşında yazı 

yazmaya başlamıştır. C.N. Bey, birçok tarih kitabını ve sair müellifatı okur. Bunları 

okuyup hazmettikten sonra hemen elini alnına dayayarak düşünür ve gözlerini süt 

ninesine atfederek: 

- Ben bir alemim, der. 

       C.N. Bey’in hayatı yazı yazmak, kitap okumak, seyahat etmek, münakaşa ve 

mücadele ile geçmiştir. 

       C.N. Bey, sıkıntı, üzüntü melal ve kasvet ile yazı yazmaz… Roman, hikâye, 

tiyatro ve manzum olmayan tarzda birçok şiirleri vardır. Meşhur olan eserleri Katol 

Mendesi ve Emil Zola’dır. 

 

1.2.2.2. Eleştiri 

       Hande’de bir tane eleştiri yazısı yayımlanmıştır. Gazetenin 32. sayısında  Sedat 

Simavi, “Baykuş” adlı üç perdelik manzum masalın eleştirisini yapmıştır. 
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       Sedat Simavi, Halit Fahri’nin yazmış olduğu ve Ertuğrul Muhsin’in değişik 

karakterleri canlandırdığı oyunu çok beğendiğini dile getirmiştir. 

 

1.2.2.3. Hikâye 

       Gazetede yayımlanmış hikâyeler telif hikâyelerdir. Hikâyelerde bireysel ve 

toplumsal konular işlenmiştir. 

       Hande’de F.R.nin “Tramvaya Karşı”, D.nin yazdığı “Üç İskemlenin Faizi”, 

F.A.nın 16. sayıda yazdığı “Düşman Hikâyeleri”, yazarı belli olmayan “Büyük Ada 

ve Su”, yazarı belli olmayan “Ne Yaman Açık Gözmüş”, yazarı belli olmayan “Burun 

Hikâyesi”, C.nin tefrika halinde yazdığı “Mesud Zevc”, L. imzasıyla yayımlanan 

“Şundan Bundan” adlı yazının içinde de bir hikâye bulunmaktadır. Yazarı belli 

olmayan “Sulh Sevdası” adlı hikâye de bulunmaktadır. 

       “Tramvaya Karşı” adlı hikâyede uçsuz bucaksız çölde evsiz barksız yaşayan 

insanlar ile o beldeye tayini çıkmış bir vali arasında geçen hadiseler anlatılmaktadır. 

Vali şehirde nüfusun azalmasına çözüm olarak “Şehirde boş yer, çölde yurtsuz insan 

var. İnsan boş yere, boş yer insana muhtaç” diye düşünerek  çölde yaşayan kabilenin 

şeyhini çağırır. Şeyhe ve kabilesine birçok vaatte bulunur. Vali çalışmalara başlar bir 

yandan evler yapılır, bir yandan da kaldırımlar döşenir. Valiye göre buraya tramvayı 

getirmek zorunluluğu vardır. Yapılan birçok yeniliğe rağmen halkın yaşam tarzında 

ve alışkanlıklarında değişiklik olmaz. Hikâyenin devamında rayların tamamlanması, 

insanların yaşamlarındaki bu değişikliklere ayak uydurması ve yeniliğin beraberinde 

getirdiği sorunlar anlatılır. 

      “Üç İskemlenin Faizi”nde fakir doğan bir adamın başından geçen olayları 

anlatılmaktadır. Hikâyede kahramanının adı geçmemektedir. Babası ölünce miras 

olarak üç iskemle ve bir koltuk bırakır. Kahramanın annesi bir sıkıntıdan dolayı 

koltuğu satar. Elde sadece üç iskemle kalır. On beş yıl boyunca iskemlelere bakar. Ne 

zaman onları sırtlanıp satmaya götüreceğini söylese annesi “Oğlum onları bırak! 

Satma! Bir gün olur pişman olursun” der. Bir gün pencereden dışarıya bakarken 

kalabalıklaşan insanların tramvay beklediğini görür. Tramvay bekleyenler arasında 

yaşlı ev sahibini de görür. Ona bir iskemle indireyim nasıl olsa aybaşı geliyor diye 

düşünür. Yaşlı adam yarım saat sonra gelen tramvaya biner, binerken de eline bir 

kuruş sıkıştırır. Kahraman bu olay üzerine diğer iskemleleri de getirir ve iskemleler 

sayesinde eli para görür. 
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       “Düşman Hikâyeleri” başlığı altında yayımlanan hikayelerde Avrupa’nın 

doğusunda bulunan milletlerin birbirlerine mekan olarak yakın olsalar da yaşam 

biçimleri bakımından birbirlerine çok uzak oldukları anlatılmıştır. 

       “Büyük Ada ve Su” adlı hikâyede iletişim eksikliğinin ortaya çıkardığı sorunlar 

dile getirilmiştir. Adada çok güzel köşkler, binalar yapılmış fakat adada en büyük 

problem etrafının sularla çevrili olmasına rağmen suyun olmamasıdır. Buradaki 

sakinler sarnıçlar yaparak bu sorunu gidermeye çalışmışlardır. Fakat sarnıçların 

kullanılabilmesi için de yağmura ihtiyaç vardır. Adada yaşayanlardan biri bu sorunu 

çözebilmek için bir çözüm arar. İstanbul’a geldiğinde bir evin bahçesinde su çıkaran 

bir tulumba görür. Sahibinden izin alarak tulumbayı inceler ve bu tulumbayı kimin 

yaptığını öğrendikten sora aynısını adadaki evinin bahçesine yaptırmak ister. 

Tulumbacı istenen yere tulumbayı kurar ve kuyunun nerede olduğunu sorar. Bunun 

üzerine kuyu olsa ben tulumbayı kurdurur muydum, der. Aralarındaki tartışma sonucu 

mahkemelik olurlar. 

       “Ne Yaman Açık Gözmüş” Beyoğlu civarında tangocu iki matmazelin bir av 

yakalamak için dolaşırken yarım yamalak kullandığı Fransızcasıyla bir bey onların 

peşine takılır. Hikayede bey ile matmazeller arasında geçen olay anlatılır.. Uzun 

konuşmalardan sonra bey onlara kimseye söylemediği bir sırrı söyleyeceğini söyler 

ve elindeki at yarışı biletlerine büyük bir ikramiyenin çıkacağını ifade ederek ikişer 

liralarını alır ve ortadan kaybolur. Bu iki matmazel daha sonra aldatıldıklarını 

anlarlar. 

       “Burun Hikâyesi” adlı hikayede burnunu kaybeden bir şair ile dilenci arasında 

geçen hadise anlatılır. Günün birinde bir sokaktan geçerken şairin peşine bir dilenci 

kadın takılır ve ona “Efendi, Cenab-ı Hak sizi takdis ve gözlerinizi kazadan 

esirgesin… diye dua edermiş.. Şair dilenci kadına 5 kuruş verince kadın aynı duayı 

tekrar edince şair hayretle  Allah’a şükür kör değilim, niçin böyle dua ediyorsunuz 

deyince dilenci kadın “Efendi, şayet, gözlerinize bir zarar veya bir hastalık gelirse 

gözlük takmak lazım gelecek, halbuki gözlüğün takılacağı uzvunuz yok da onun için 

Allah gözlerinizi kazadan esirgesin” diye dua ediyorum der. 

       “Mesud Zevc” hikayesinde, İzmir’de idadî tahsilini güç bela ikmal ettikten sonra  

mekteb-i hukukun açılmasını beklemeden İstanbul’a gelen Nedim Bey’in İzmir’de 

büyük bir ticarethane sahibi olan Bedri’nin parasıyla İstanbul’un sefalet alemlerinde 

bunalıncaya kadar mest olmak istemesi ve daha vapurdan çıkarken rıhtımda tesadüf 

ettiği bir Rum dilberine – tabir-i amiyanesiyle- tutuluvermesi anlatılmıştır. 
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        “Sulh Sevdası” adlı hikayede mahzun simalı bir kralın eşinden çektikleri 

anlatılmaktadır. 

 

1.2.2.4. Mülakat  

       Bu tür ile ilgili iki yazı yayımlanmıştır. Biri gazetenin 30. sayısında “Mühim bir 

mülakat : Bir Pîr-i Acîb” diğeri 33. sayıda Muhbir-i Hande Sırıtkan imzasıyla çıkan 

“Yine mühim bir mülakat : Kâni Dede ile”  adlı mülakatlardır. 

       “Mühim bir mülakat : Bir Pîr-i Acîb” adlı mülakatın konusu, kadınlarla ilgili bazı 

konulardır. Yazar mülakatı yapacağı kişinin yanına gider. Önce Pir-i Acib dediği 

kişinin dış görünüşünün kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Daha sonra yaşlı 

adam, kadınların hayatta dört mevsim üzere bulunduklarını söyleyerek bu sözünü 

açıklar. 

       “Yine mühim bir mülakat : Kâni Dede ile”  adlı mülakatta ise şudur:  Yazar bu 

mülakatın Hindistan’da yapılacağını öğrenince önce ne yapacağını şaşırır; fakat bu 

mülakatın kariyerinde önemli olduğunu düşünerek hareket eder. Yazar, Kani 

Dede’nin yaşadığı yere gider ve oraya ulaşır. Kani Dede’ye “Harb-i Umumî” ile ilgili 

düşüncelerini sorar. Kani Dede de bu konu hakkındaki görüşlerini dile getirir. 

 

1.2.2.5. Monolog 

       Gazetenin 4. ve  5. sayılarında monolog başlığı altında iki yazı yayımlanmıştır. 4. 

sayıdaki monologun yazarı “Biri”, 5. sayıdaki yazının yazarı ise “Mütecessis” olarak 

görülmektedir. 

       Yazarı “Biri” olarak görülen monologta; gençlikte hiç parası olmayan, üç günde 

bir yemek yiyebilen, yamalı, yırtık pantolon giyen bir gençten bahseder. Gencin 

oturduğu evin yanında bir köşk vardır. Köşkün sahibesi oldukça kiloludur. Yaşadığı 

sefil hayattan kurtulmak isteyen genç köşkün sahibesini takip eder. Bir gün köşkten 

çıkınca ev sahibesinin yolunu bekler, ona karşı gülümser. Ev sahibesi de kendisine 

karşılık verir. Evlenirler. Hikayenin devamında gencin eşinin saflığından yararlanarak 

eşine karşı çevirdiği dümenler anlatılır. 

       5. sayıdaki monologda ise yazar, “her sevdiğimiz şeye “sevgili” deriz: Sevgili 

memleketimiz, sevgili oğlumuz ve sevgili kadın gibi. Bu sıfat midemizi anlatırken 

gayr-ı kafidir. Ona “ sevgili, midemiz” demeliyiz, der. 

       Bunu size alelade hayattan alınmış misallerle ispat edeceğim, diyerek örneklerle 

bu iddiasını ispata çalışır. 
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1.2.2.6. Şiir 

       Hande gazetesinde 53 tane şiir yayımlanmıştır. Şiirlerde genellikle 1.Dünya 

savaşı konu edilmiştir. Gazetede daima yazan şairler olduğu gibi okuyucuların 

gönderdiği şiirler de bulunmaktadır. Şairlerin büyük bir çoğunluğu ya müstear isim 

kullanmış ya da isim ve soy isminin baş harflerini kullanmışlardır. Ayrıca şairi belli 

olmadan yayımlanan birçok şiir vardır. 

       Şiirlerde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Arapça ve Farsça terkiplere 

fazlaca yer verilmemiştir.  

       Sanat değeri ve estetik  bakımından zayıf şiirlerdir. Sanat kaygısı taşınmadan düz 

yazı gibi yazılmış anlam katmanı olmayan şiirlerdir. İmaj ve sembollere pek yer 

verilmemiştir.  

       Nazım birimi olarak şiirler çoğunlukla dörtlük ve beşliklerden meydana 

gelmiştir.  13 dörtlükten meydana gelen şiir olduğu gibi tek dörtlükten oluşan şiirler 

de vardır.  

        Serbest tarzda yazılan şiirlerin yanı sıra şiirlerde genellikle 7’ li, 8’ li, 11’ li  

hece ölçüsüne göre yazılmıştır. 

       Şiirler kafiyeli yazılmıştır. Şiirde ahenk bu şekilde sağlanmaya çalışılmıştır. 

Kafiye şeması olarak genellikle Düz Kafiye (aaab) ve Çapraz Kafiye (abab) 

kullanılmıştır. 

       Genel olarak bakıldığında şiirlerin Halk şiiri özelliklerini taşıdığı görülür. 

 

1.2.2.6.1. Şahıslara Yazılan Şiirler 

       Hande’de şahıslarla ilgili olarak 6 şiir yayımlanmıştır. Şiirlerden ikisi Fazıl 

Ahmet Bey tarafından kaleme alınmıştır. Fazıl Ahmet’in yazdığı şiirler “Abdulhak 

Hamit” ve “Rıza Tevfik” hakkındadır. Şari, Abdulhak Hamit’in “Makber” şiirini 

çağrıştıracak anlamlarla yazmış şiirini. Hamit’i övücü sözlere yer vermiştir. Ayrıca bu 

şiirinde şu isimler de geçmektedir: Sezai, Ebuzziya, Kemalzade Ekrem, Faik Ali, 

Celal Nuri, Emin Bey. 

       Fazıl Ahmet,  “Rıza Tevfik” adlı şiirini Mükerrem ve Adnan Beyefendiye ithaf 

etmiştir. Bu şiirde Rıza Tevfik’in şairliğinden ve çektiği cefalardan bahsetmiştir. 

       Şairi-i Behr ü Ber, “Loid Corc - Sükut-ı Hayal”  adlı şiirde Rus Çarı Nikola’ya 

serzenişlerini dile getirmiştir. 
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       A.‘A. mahlasıyla yazılan , “C.‘A. Muharrire” adlı şiirde Muharrir-i Osmaniye 

den celadet-i  Ali Beyefendi’nin doğru sözlülüğünden, yiğitliğinden Batı hakkında 

yaptığı mizahi, hoş sohbetlerinden, mala mülke değer vermemesinden bahsedilmiştir. 

       Gazetenin yazar heyeti müdürü Kamuran Ali Bey’in babası oğlunun                          

güzel özelliklerinden bahseden  “Hoca Kamuran” adlı bir şiir yazmıştır. 

       Ferdi adlı bir şahıs beyitler halinde yazdığı şiirini Yahya Kemal’e ithaf etmiştir. 

Bu şiirde Yahya Kemal’in şiir anlayışını, şairliğini tenkit etmiştir.  

 

1.2.2.6.2. İtilaf Devletleri ve Savaşı Konu Edinen Şiirler  

       22 şiirle en çok şiir bu konuda yayımlanmıştır. Şiirlerde İtilaf devletlerinin savaş 

içinde bulunduğu durumlardan bahsedilir. İtalya, Rusya, Romanya gibi devletlerin 

çektiği sıkıntılar, yaşadıkları olumsuzluklar dile getirilir. 

 

1.2.2.6.3. Serbest Konulu Şiirler 

       Bu bölümde 19 şiir yer almaktadır. Şiirlerden birinin şairi belli değildir. 

Okuyucudan gelen 7 tane şiir vardır. 8 şiir Kızıl Toprak :A.A mahlaslı şair tarafından 

yazılmış, 4 şiir de isim ve soy isimlerinin baş harflerini A.A şeklinde veren şair 

tarafından yazılmıştır.  

       Şiirlerden iki tanesi Hande gazetesine yazılmıştır. 

       Şiirlerde genellikle baklava, balkabağı, hindi, hurda sal, beyaz bal gibi  insan dışı 

varlıklar konu edilmiştir.  

 

1.2.2.6.4. Nazireler 

       İkisinin şairi belli olmayan biri de Povankaro: Kara Nokta imzalı üç şiir 

yayımlanmıştır. 

       Şiirlerden biri “Nazire” adını taşımakta ve Telgrafın tellerine bestesiyle denilerek 

“Bir Şık İçin”, “Bir Pir Sevilir”, “Bir Müflis İçin” başlıklarıyla tek dörtlük halinde 

yazılmıştır. 

       Şairi belli olmayan diğer şiir Kamuran Ali Bey’in şiirine nazire olarak 

yazılmıştır. Başlığı ise “Çar'ın Feryad-ı Dilhıraşı” dır. Şiirde memleketin içinde 

bulunduğu kötü durum, konferansta yazıla kararların aleyhimize olması, İngilizlerin 

merheminin derde deva olmaması gibi konular işlenmiştir. 
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       Povankaro: Kara Nokta imzalı şiir, “Povankaro’nun Bir Şiir-i Meşhura Naziresi” 

adıyla yayımlanmıştır. şiir 4 dörtlükten meydana gelmiştir. Şiirde Povankaro’nun iyi 

halden kötü hallere düşüşü anlatılmıştır. 

1.3 Yazar Kadrosu 

       Hande’nin yazar kadrosuna bakıldığında tanınmış şair ve yazarların bulunmadığı 

görülmektedir. Varolan şair ve yazarlar da müstear isim kullanmışlardır. 

       Hande’nin yazar ve şair kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır: Kamuran Ali Bey, 

Diplomatçı, Tatlı Sert, Maymuncuk, Sırıtkan, Maslot, L.S.,Kızıl Toprak: A.A., Şair-i 

Behr ü Ber.  

       Sedat Simavi’nin ise yayımlanan karikatürlerin çoğunun altında imzası 

bulunmaktadır. 
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2. Tahlilî Fihrist 

       2.1. Düz Yazılar 

Ahmet Rasim, “Unsre Bettler” (Bizim Dilencilerimiz), nu: 1, s.2. 

M.Z., “Um Aufklürung wird gebeten” (Aydınlanma Çağında Dinin Etkisi), nu: 1, s.3.  

C. S., “"Hande" Diyor ki”, nu: 1, s.3. 

Fâzıl Ahmet, “(Fiske ve Çimdik)” ten, nu: 1, s.5.                                                              

(Yazar belli değil), “Tramvaya Karşı”, nu: 1, s.7.  

Von Dr. Schrader, (Das Lachen spricht” (Espriler Konuşuyor), nu: 2, s.2. 

A.(Ayın), “Püskül Mes'elesi”, nu: 2, s.4.  

(Yazar belli değil), “Ele Geçen Hâtırât”, nu: 2, s.7.  

Maslot, “Sükut-ı Üdebâ Hakkında Tahkîkât”, nu: 3, s.3.  

(Yazarı belli değil), “Die Troddelfrage” (Püsküllü Sorular), nu: 3, s.3.  

(Yazar belli değil), “Öyle Îcâb Ediyormuş”, nu: 3, s.5.  

E. Enverî, “Fâzıl Ahmet Bey”, nu: 3, s.6.  

F.R., “Bir Mizâh Gazetesi İçin”, nu: 3, s.7.  

Cenap Şehabettin, “In Jeder Weise Lıebt Ich Dıch” (Ben Seni Her Durumda), nu: 4, 

s.2.  

Maslot, “Harb-ı Umûmî Haftası”, nu: 4, s.3.  

Biri, “Monolog”, nu: 4, s.4.  

Maslot, “Harb-ı Umûmî Haftası”, nu: 5, s.2.  

F.Schrader, “Ententitis” , nu: 5, s.2.  

Mütecessis, “Monolog”, nu: 5, s.3.  

M. Rauf (çev: Dr. Shrader), “Dein Bild…” (Senin Resmin), nu: 6, s.2.  

Maslot, Harb-ı Umûmî Haftası, nu: 6, s.3.  

F.Schrader, “Ententitis” , nu: 6, s.3.  

(Yazar belli değil), “Umûr-ı Tahte'l Bahriye Nezâreti”,nu: 6, s.5.  

Maslot, “Harb-ı Umûmî Haftası”, nu: 7, s.2.  
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Ahmet Hikmet (çev: Fr. Shrader), “Der Kulturtraeger” (Kültür Taşıyıcısı), nu: 7, s.2.  

(Yazar belli değil), “Şuradan Buradan”, nu: 7, s. 3.  

K. (Kef), “Nazar Boncuğu”, nu: 7, s.4.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 7, s.5.  

(Yazar belli değil), “Harb-ı Umûmî Haftası”, nu:8, s.2.  

A.Ey., “Eine Unterredung mit Odysseus und Xenophon” (Odesa ile Xonophon 

Üzerine Mülahazalar ), nu:8, s.2. 

D.(Dal), “Üç iskemlemin fa'izi”, nu: 8, s.3.  

S.(Sad)M., “Harb-ı Umûmî Haftası”, nu: 9, s.2.  

Hochsteter, “Zur Fünften Kriegsanleihe!” (Beşinci Savaş Borçlanması), nu:9, s.2. 

Friedrich Natterroth, “Soldatenspruch” (Askerler Konuşuyor), nu:9, s.2 

(Yazarı belli değil), “Sprüchwoerter und ihre Anwendung” (Atasözleri ve 

Kullanımları), nu:9, s.2 

V.A(Ayın), “Harb-ı Umûmî Haftası”, nu: 10, s.2.  

F.Schrader, “Ententitis” , nu: 10, s.2.  

(Yazar belli değil), “Mühim Bir Nutk-ı Siyâsî”, nu: 11, s.2.  

Dr. F. Schrader, “Alttuerkischer Witz” (Eski Türk Şakaları), 11, s.2. 

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 11, s.3.  

(Yazar belli değil), “Şundan Bundan”, nu: 11, s.3.  

S. (Sin)Y., “Empresyonizm Şark'a Uyar mı?”, nu: 12, s. 2.  

S.(Sin), “Koleksiyon Merakı”, nu: 12, s.2.  

Aka Gündüz (çev: Friedrich Schrader) ,“Das Maedchen ander Weichsel” (Weichsel 

Kıyısındaki Kız Çocuğu), nu: 12, s.2.  

L. (Lam), “Şundan Bundan”, nu: 12, s.3.  

L.(Lam)S.(Sin), “Haftanın Dedikoduları”, nu: 13, s.2.  

R., “Nasreddin Hodscha erzaehlt” (Nasrettin Hoca Anlatıyor), nu: 13, s.2. 

L.(Lam), “Çikolata Renkli Çocuklar”, nu: 13, s.4.  
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Hovarda Muhabir, “Hay u Huy-ı Devrân”, nu: 14, s.1.  

L.(Lam)S.(Sin), “Şundan Bundan”, nu: 14, s.2.  

Tatlı Sert, “Neler de Neler”, nu: 14, s.2.  

Diplomatçı, “İcmâl-ı Siyâsî”, nu: 15, s.1.  

(Yazar belli değil), “Şundan Bundan”, nu: 15, s.1.  

Firâkî Baba, “Sulh Falcılığı”, nu: 15, s.2.  

(Yazar belli değil), “Düşman Hikâyeleri”, nu: 15, s.3.  

(Yazar belli değil), “Eski Sözler”, nu: 15, s.3.  

Tatlı Sert, “Neler de Neler”, 15, s.3.  

Diplomatçı, “İcmâl-ı Siyâsî”, nu: 16, s.2.  

Maymuncuk, “Pohpohlu Bir Reklam”, nu: 16, s.3.  

(Yazar belli değil), “Eski Sözler”, nu: 16, s.3.  

(Yazar belli değil), “Sulh Sevdası”, nu: 16, s.3.  

F.A.(Elif), “Düşman Hikâyeleri”, nu: 16, s.4.  

L.(Lam)S.(Sin), “Şundan Bundan”, nu: 16, s.5.  

(Yazar belli değil), “Başımdan Geçenler”, nu: 16, s.5.  

Diplomatçı, “İngilizler Asîl Kanı Döküyorlar”, nu: 17, s.2. 

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 17, s.3.  

L.(Lam)S.(Sin), “Şundan Bundan”, nu: 17, s.4.  

V.A.(Ayın), “Bir Nutk-ı Müthiş”, nu: 17, s.5.  

Diplomatçı, “Mahkumların Ümitsizliği”, nu: 18, s.2.  

(Yazar belli değil), “Havâs-ı Hamse”, nu: 18, s.2.  

(Yazar belli değil), “Başımdan Geçenler”, nu: 18, s.3  

L.(Lam)S.(Sin), “Şundan Bundan”, nu: 18, s.4.  

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 18, s.4.  

Diplomatçı, “İcmâl-ı Siyâsî”, nu: 19, s.2.  
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(Yazar belli değil), “Tali' Kördür”, nu: 19, s.2.  

(Yazar belli değil), “Havâs-ı Hamse "Dokunma"”, nu: 19, s.3.  

E.A.(Ayın), “Tahassür-i Mizâhâne”, nu: 19, s.3.  

V.A.(Ayın), “Mühim Bir İ'lân”, nu: 19, s.3.  

(Yazar belli değil), “Başımdan Geçenler”, nu: 19, s.4.  

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 19, s.4.  

Diplomatçı, “Bir Bacak Daha Kırıldı”, nu: 20, s.2.  

(Yazar belli değil), “Havâs-ı Hamse "Görme"”, nu: 20, s.3.  

(Yazar belli değil), “Bükreş Ne İdi”, nu: 20, s.3.  

(Yazar belli değil), “Para Nasıl Kazanılır?”, nu: 20, s.4.  

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 20, s.4.  

Diplomatçı, “İcmâl-ı Siyâsî”, nu: 21, s.2.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Haftalık İcmâli”, nu: 21, s.2. 

(Yazar belli değil), “Havâs-ı Hamse "Koklama"”, nu: 21, s.2.  

(Yazar belli değil), “Eski Şeyler”, nu: 21, s.3.  

Teranî, “Atasözleri”, nu: 21, s.4.  

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 21, s.4.  

M.S., “Karikatür S.A. Bey”, nu: 21, s.5.  

Diplomatçı, “Palyaço Rolü "Loid Corc"”, nu: 22, s.2.  

(Yazar belli değil), “Havâs-ı Hamse "Tatma"”, nu: 22, s.2.  

(Yazar belli değil), “Matbû'ât-ı Osmanî'de Civa”, nu: 22, s.3.  

(Yazar belli değil), “Eski Şeyler”, nu: 22, s.3.  

(Yazar belli değil), “Büyükada ve Su”, nu: 22, s.3 – 4.  

L.S. (Sin), “Başımdan Geçenler”, nu: 22, s.4.  

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 22, s.4.   

(Yazar belli değil), “İzdivâç Mektûpları”, nu: 22, s.6.  
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Maymuncuk, “Artistlerin Tezyini”, nu: 22, s.6.  

Diplomatçı, “Pirincin Taşını Nasıl Ayıklayacaklar?”, nu: 23, s.2.  

Maymuncuk, “Sefâhate Mümâna'at Mümkün müdür?”, nu: 23, s.2.  

Diplomatçı, “Politische uebersciht” (Politik Bakış), 23, s.2. 

Dr. F. Schrader, “Simmungen aus Pera” (Pera’nın Duyguları), 23, s.2. 

(Yazar belli değil), “Kanûn-ı Sânî”, nu: 23, s.3.  

R.R., “Karikatür”,  nu: 23, s.3.  

(Yazarı belli değil), “Glossen zu einem Selbstmord” (Bir İntiharın Anatomisi), nu: 23, 

s.3. 

Passe-Partout, “Hande Woche” (Hande Haftası), 23, s.3. 

Turâbî, “Rûh, Zevk Mes'elesi”, nu: 23, s.4.  

Tatlı Sert, “Gazetecinin Dili”, nu: 23, s.4.  

Tatlı Sert, “Bosheıten” (Kötülükler, Fenalıklar), nu: 23, s.4.   

(Yazarı belli değil), “Nachteile der Erfindungen” (Keşiflerin Zararları), nu: 23, s.4.   

Fisagor Maltas, “İhtirâ'âtın Mahzûru”, nu: 23, s.5.    

Diplomatçı, “Siyâsî ve Malî Galatamız”, nu: 24, s.2.   

(Yazar belli değil), “Ne Yaman Açıkgözmüş”, nu: 24, s.2.    

Maymuncuk, “"Hande"nin Haftası”,  nu: 24, s.3.   

M.S.(Sin), “Niyet”, nu: 24, s.4.   

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 24, s.4.   

(Yazar belli değil),  “Ölüm Mu'ammâsı”, nu: 24, s.5.    

(Yazar belli değil), “Fazla Olmaz mı?”, nu: 24, s.5.   

Diplomatçı, “İcmâl-ı Siyâsî”, nu: 25, s.2.    

M.S.(Sin), “Karikatör A.M. Bey”, nu: 25, s.2.    

Maymuncuk, “"Hande"nin Haftası "Nasıl Aldanılır?"”, nu: 25, s.3.  

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 25, s.4.  
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L.S. (Sin), “Şundan Bundan”, nu: 25, s.4.  

Diplomatçı, “İcmâl-ı Siyâsî  "İ'tilâf Bâblı -1-"”, nu: 26, s.2.    

Çeb ü Rast, “Garip Bir Gazino”, nu: 26, s.3.     

(Yazar belli değil), “Bacının Yumurtaları”, nu: 26, s.3.     

Tatlı Sert, “Dedikodu”, nu: 26, s.4.   

L.S. (Sin), “Şundan Bundan”, nu: 26, s.5.   

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası "Dedikodu"”, nu: 27, s.2.    

(Yazar belli değil), “Büyük Frederiko'dan”, nu: 27, s.2.    

(Yazar belli değil), “Bismark'ın Çıngırağı”, nu: 27, s.3.   

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -2-"”, nu: 27, s.4.  

(Yazar belli değil), “Burun Hikâyesi”, nu: 27, s.5.  

Maymuncuk, “"Hande"nin Haftası "Dedikodu"”, nu: 28, s.2.  

(Yazar belli değil),“Mudhikât-ı Şark-ı Menâkıb-ı Sa'di  Şâ'ir  Hayırsızı”, nu: 28, s.2.  

(Yazar belli değil), “Bismark Kaybetti”, nu: 28, s.3.   

(Yazar belli değil), “Karikatör M.S. Bey”, nu: 28, s.3.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -3-"”, nu: 28, s.4.  

(Yazar belli değil), “Menâkıb-ı Hâfız "Sevgilinin Beni İçin"”, nu: 28, s.5.  

L.S. (Sin), “Şundan Bundan”, nu: 28, s.6.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası "Dedikodu"”,  nu: 29, s.2.  

M.S. (Sin), “Karikatör M.S. Bey”, nu: 29, s.3.  

(Yazar belli değil), “Garip Bir Cevap”, nu: 29, s.4.  

Diplomatçı,“Hande'nin Tefrikası"İ'tilâf Bâblı -4-" "Londra'da Sulh Müz"”, nu:29, s.4.  

(Yazar belli değil), “Bismark'ın Hayâtından "Dönen Köprü"”, nu: 29, s.6.  

Maymuncuk, “"Hande"nin Haftası”, nu: 30, s.2.  

(Yazar belli değil), “Bismark'ın Sıkıntısı”, nu: 30, s.2.  

(Yazar belli değil), “Bismark'ın Necîp Cevabı”, nu: 30, s.2.  
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(Yazar belli değil), “Mühim Bir Mülâkât "Bir Pîr-i Acîb”, nu: 30, s.3.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -5”, nu: 30, s.3.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 30, s.5.  

Maymuncuk, “"Hande"nin Haftası "Dedikodu"”, nu: 31, s.2.  

(Yazar belli değil), “Bismark'ın Hayâtından "Doktor Şiveninger"”, nu: 31, s.2.  

(Yazar belli değil), “Mürîd Mu'allimden Büyük”,  nu: 31, s.3.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -6”nu: 31, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 31, s.6.  

Ali Seyfi, “Yeğen Amcayı Bastırdı”, nu: 31, s.6.  

Maymuncuk, "Hande"nin Haftası "Dedikodu" , nu: 32, s.2.  

Sedât Simâvî, “Üç Perdelik Manzum Masal "Baykuş"”, nu: 32, s.3.  

Diplomatçı, Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -7-, nu: 32, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 32, s.5.  

(Yazar belli değil), “"Hande"nin Haftası "Dedikodu"”, nu: 33, s.2.  

(Yazar belli değil), “Bismark'ın Hayâtından "Re'is İle"”, nu: 33, s.2.  

Sırıtkan, “Yine Mühim Bir Mülâkât "Kânî Dede İle"”, nu: 33, s.3.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -8-"Paris'te Sulh Konferansı”, nu: 33, 

s.4.   

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 33, s.6.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası "Dedikodu"”, nu: 34, s.2.  

(Yazar belli değil), “Ondördüncü Lui ile "Bovalo"”, nu: 34, s.2.  

(Yazar belli değil), “Ufak Bir Mülâkât”, nu: 34, s.3.  

(Yazar belli değil), “Adisyon”, nu: 34, s.3.  

(Yazar belli değil), “Mehd İçinde”, nu: 34, s.3.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -9"Serseriler Kulübünde"” nu:34, s.4.  

(Yazar belli değil), “Bir Karnaval Gecesi”, nu: 34, s.6.  
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(Yazar belli değil), “Moda”, nu: 34, s.6.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası "Dedikodu"”, nu: 35, s.2.  

C., “Mes'ûd Zevc”, nu: 35, s.3.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -10” , nu: 35, s.4.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 35, s.5.  

(Yazar belli değil), “Moda”, nu: 35, s.6.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası "Dedikodu"”, nu: 36, s.2.  

C., “Mes'ûd Zevc (Devamı)”, nu: 36, s.3.  

(Yazar belli değil), Madrûb Fakat Memnûn Şâ'ir, nu: 36, s.4.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -11” , nu: 36, s.4.  

(Yazar belli değil), “Bir Garîbe”, nu: 36, s.5.  

Tatlı Sert, “Hande"nin Haftası -Dedikodu- "Tabip Var Tabipçik Var”, nu: 37, s.2.  

C., “Mes'ûd Zevc (Devamı)”, nu: 37, s.3.  

(Yazar belli değil), “Hükemâ Hangi Milletten Zuhûr Etmiş”, nu: 37, s.3.  

Münir Süleyman, “Karikatör: C.N. Bey”, nu: 37, s.3.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -12”, nu: 37, s.4.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 37, s.5.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası -Dedikodu- "Garip Bir Arzû-yı Rûhi"”, nu: 38, s.2.  

Münir Süleyman, “Karikatör: C.N. Bey”, nu: 38, s.3.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -13” , nu: 38, s.4.  

A.A.(Ayın), “C.A. Muharrire”, nu: 38, s.5.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası -Dedikodu- "Garip Bir Mu'âşaka”, nu: 39, s.2.  

(Yazar belli değil), “Şehirde Geçen Vâkı'alardan”, nu: 39, s.2.  

(Yazar belli değil), “Bismark'ın Hayâtından”, nu: 39, s.3.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 39, s.4.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -14”, nu: 39, s.4.  



 28 

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası -Dedikodu- "Vatan ve Dolar İçin"”, nu: 40, s.2.  

(Yazar belli değil), “Tarih-i Âlem”, nu: 40, s.2.  

(Yazar belli değil), “Volter'den”, nu: 40, s.2. 

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -15”, nu: 40, s.4.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 40, s.5.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası –Dedikodu”, nu: 41, s.2.  

Tatlı Sert, “Fi'at-ı Maktu'”, nu: 41, s.2.  

Diplomatçı, Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -16-, nu: 41, s.4.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 41, s.5.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası -Dedikodu- "Yine Yanıldık"”, nu: 42, s.2.  

(Yazar belli değil), “Zarîf Aktör”, nu: 42, s.2.  

Diplomatçı, “Hande'nin Tefrikası  "İ'tilâf Bâblı -17”, nu: 42, s.6.  

Tatlı Sert, “"Hande"nin Haftası -Dedikodu- "Hep Fenâ"”, nu: 43, s.2.  

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 43, s.3.  

F.S., “Madam (A.M.)”, nu: 45, s.2. 

(Yazar belli değil), “Hande'nin Husûsî Telgrafları”, nu: 45, s.5.  

 

2.2. Şiirler 

Fâzıl Ahmed, “Abdulhak Hâmid”, nu: 2, s.3.  

Fâzıl Ahmed, “Rızâ Tevfîk”, nu: 3, s.4.  

(Şairi belli değil), “Deutsch-Turkische Baladan” (Alman-Türk Manzum Hikâyeleri),                              

nu: 3, s.6.  

Fuzuli (çev: Friedrich Schrader), “Gazel”, nu: 4, s.2.  

Su'ad Fahrî, “Romanya'dan Sibirya'ya”, nu: 16, s.2. 

V.A.(Ayın), “Masal”, nu: 23, s.4. 

V.A.(Ayın), “Masal”, nu: 25, s.4. 
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A.A.(Ayın), “Tahassürnâme-i Şikemperverân "Cenâb-ı Baklava"”, nu: 26, s.3. 

A.A.(Ayın), “Behâl Mudhik-i İ'tilâfiyun”, nu: 27, s.3. 

(Şairi belli değil) , “Telgrafın telleri bestesi ile "Nazîre"”, nu: 27, s.4. 

(Şairi belli değil), “Bir Pîr Söylüyor”, nu: 27, s.4. 

(Şairi belli değil), “Bir Müflîs İçin”, nu: 27, s.4. 

Kıdemli Bir Kar'i, “İ'tilâfçılara hediye "Kıt'a"”, nu: 28, s.2. 

(Şairi belli değil), “İttifak-ı murabba hediye "Kıt'a"”, nu: 28, s.5. 

(Şairi belli değil), “Bî-taraflara hediye "Kıt'a"”, nu: 28, s.5. 

A.A.(Ayın), “Der Sitâyiş-i Balkabak, nu: 29, s.3. 

(Şairi belli değil), “Yeni Miili İtalya Marşı”, nu: 29, s.5. 

(Şairi belli değil), “Çar'ın Lisân-ı Me'alinden "Rubai"”, nu: 30, s.2. 

(Şairi belli değil), “Kral Merbö Dâsıtanı”, nu: 30, s.3. 

A.A.(Ayın), “Bir Mani-i Hindinin Lisân-ı Hâlinden”, nu: 30, s.5. 

(Şairi belli değil), “Çar'ın Feryâd-ı Dilhırâşı”, nu: 31, s.3. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), İngilizlere Tahtelbahir Ablukası, nu: 31, s.5. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Az Hücûm Jeplin ve Bomba”, nu: 32, s.3. 

Povankaro, “Povankaro'nun Bir Şi'ir-i Meşhûre Nazîresi”, nu: 32, s.4. 

A.A.(Ayın), “Bir Kalendere Kasîde”, nu: 33, s.2. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “İtalya Destanı”, nu: 33, s.3. 

Rus Milleti, “Feryâdnâme-i Rusya "Bâçâr Çârpâ"”, nu: 33, s.3. 

Şâ'ir-i Behr ü Ber, “Fransa Elinde Saz”, nu: 33, s.6. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Der menâkıb-ı İ'tilâf”, nu: 34, s.2. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Gel Beri”, nu: 34, s.4. 

Şâ'ir-i Behr ü Ber, “Müşa'are”, nu: 34, s.5. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Mahlu' Rus Çar'ının Feryâdnâmesi”, nu: 35, s.2. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Bir Sal-ı Hurdanın Hasbihâli”, nu: 35, s.5. 
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Şâ'ir-i Behr ü Ber, “Nâzmî Loid Corc "Sükût-ı Hayâl"”, nu: 36, s.3. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Kara  Gözelim”, nu: 36, s.5.  

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Fin Portakal”, nu: 37, s.2. 

V.A.(Ayın), “Teselli ve Zafer Terâneleri”, nu: 37, s.6. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Aşk-ı Nevîn”, nu: 38, s.2. 

V.A.(Ayın), “Feryâdnâme!..”, nu: 39, s.3. 

(Şairi belli değil), “Beyaz Bal”, nu: 40, s.3. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Tahassür”, 40, s.4. 

A.A.(Ayın), “Beyaz Saçlı Yârim”, nu: 41, s.3. 

Kamuran'ın Babası, “Hoca Kâmurân -1”,nu: 41, s.3. 

Kadıköylü Hâkî, “"Hande" Gazetesi”, nu: 41, s.5. 

M.A., “Kamburumun Mendili”, nu: 42, s.3.  

(Şairi belli değil), “Gel Beri”, nu: 42, s.5. 

Beykozlu Nefîse, “İhtiyar Kocam”, nu: 42, s.6. 

Ferdî, “Yahya Kemâl Bey'e İthâf”, nu: 43, s.2. 

Nişantaşlı Bâkî, “Der Menâkıb-ı Kalender Cezîre-i Neşîn”, nu: 43, s.2. 

İvili Nâcî, “Nasîhat Pirane”, nu: 43, s.3. 

Hâkî, “Amerika”, nu:45, s.2. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Kıt‘a”, nu:45, s.4. 

Kızıl Toprak:A.A.(Ayın), “Beyit”, nu:45, s.4. 

M.T., “Mektepte”, nu:45, s.4. 

Remzi Nevzat, “Bir İ‘lân-ı Aşk”, nu:45, s.8. 

 

2.3. Hikmetli Sözler 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 26, s.6. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 27, s.5. 
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(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 28, s.6. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 29, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 30, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 32, s.5. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 33, s.5. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 34, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 35, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 36, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 37, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 38, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 39, s.2. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 40, s.3. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 41, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 42, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hikemiyât-ı Hande”, nu: 45, s.5 

 

2.4. Nükteler 

(Yazar belli değil), “Fotoğrafa Hazırlık”, nu: 2, s.12. 

(Yazar belli değil), “Gazete Okurken”, nu: 4, s.6. 

(Yazar belli değil), “Genç Şairler Arasında”, nu: 4, s.6. 

(Yazar belli değil), “Çarşıda”, nu: 4, s.6. 

(Yazar belli değil), “Söz Arasında”, nu: 4, s.7. 

(Yazar belli değil), “Söz Arasında”, nu: 6, s.4. 

(Yazar belli değil), “Avrupa Dostları”, nu: 6, s.4.   

(Yazar belli değil), “İki Arkadaş Arasında”, nu: 7, s.5. 

(Yazar belli değil), “Barda Bir Romanyalı Bir de Fransız Artist Arasında”, nu: 7, s.5. 
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(Yazar belli değil), “Tünel Önünde”, nu: 11, s.3. 

(Yazar belli değil), “İkiden Biri”, nu: 11, s.4. 

(Yazar belli değil), “Zorla Güzellik Olur mu?”, nu: 11, s.5.  

(Yazar belli değil), “Nikola'dan "Nikola"ya”, nu: 14, s.2. 

(Yazar belli değil), “Çar'ın Cevabı”, nu: 14, s.2. 

(Yazar belli değil), “Afacan Çocuk”, nu: 14, s.2. 

(Yazar belli değil), “Ama Ne Anlayış”, nu: 15, s.3.  

(Yazar belli değil), “Çocuk Düşüncesi”, nu: 16, s.3.  

(Yazar belli değil), “Mahkemede”, nu: 16, s.4. 

(Yazar belli değil), “Müşteri ile Süpürgeci Arasında”, nu: 17, s.2. 

(Yazar belli değil), “Ceza Mahkemesinde”, nu: 17, s.4. 

(Yazar belli değil), “Minnettar Zevce”, nu: 17, s.4. 

(Yazar belli değil), “Karı Koca Arasında”, nu: 17, s.4. 

(Yazar belli değil), “Müşâbehet”, nu: 17, s.4. 

(Yazar belli değil), “Pek Ferâsetli İmişler”, 17, s.6. 

(Yazar belli değil), “Akıllı Vali”, nu: 18, s.2. 

(Yazar belli değil), “Bir Kavga”, nu: 18, s.2. 

(Yazar belli değil), “Dalgın Valide”, nu: 18, s.5. 

(Yazar belli değil), “İki Kör Arasında”, nu: 18, s.6. 

(Yazar belli değil), “Karı ile Koca Arasında”, nu: 18, s.6.  

(Yazar belli değil), “Mehteriğler”, nu: 18, s.6. 

(Yazar belli değil), “Nezâketsiz Misâfir”, nu: 18, s.6. 

(Yazar belli değil), “Bir Dostun Ziyaı”, nu: 18, s.6. 

(Yazar belli değil), “Lokantada”, nu: 19, s.4. 

(Yazar belli değil), “Matemzede”, nu: 19, s.4. 

(Yazar belli değil), “Beyoğlu'nda”, nu: 19, s.4.   
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(Yazar belli değil), “Bu Kış Ne Yakacağız”, nu: 19, s.6.    

(Yazar belli değil), “Tuhaf Değil mi?”, nu: 19, s.6.       

(Yazar belli değil), “Mektepte”, nu: 20, s.2. 

(Yazar belli değil), “Zevce Muhabbeti”, nu: 20, s.2.       

(Yazar belli değil), “Doğru Söz”, nu: 20, s.2.       

(Yazar belli değil), “Babasıyla Kızı Arasında”, nu: 20, s.2.         

(Yazar belli değil), “Letâ'if”, nu: 20, s.4.         

(Yazar belli değil), “Ne Kaçık Heriflermiş!”, nu: 20, s.6.         

(Yazar belli değil), “Hazır Cevaplık”, nu: 21, s.3. 

(Yazar belli değil), “Anne Efendiyi Yemeğe Da'vet Et”, nu: 21, s.3. 

(Yazar belli değil), “Kaynana Sevmiş”, nu: 21, s.4. 

(Yazar belli değil), “Hizmetçiler Arasında”, nu: 21, s.5.  

(Yazar belli değil), “Zevcle Zevce Arasında”, nu: 21, s.5. 

(Yazar belli değil), “Riyâziye Mu'allimi”, nu: 21, s.6. 

(Yazar belli değil), “Tiyatroda”, nu: 22, s.2.        

(Yazar belli değil), “Bir Bakkal Dükkanında”, nu: 22, s.2.          

(Yazar belli değil), “Sarhoşlar Arasında”, nu: 22, s.2.            

(Yazar belli değil), “Akıllı Kahveci”, nu: 22, s.6.            

(Yazar belli değil), “Öte Beri”, nu: 22, s.6.            

(Yazar belli değil), “Avdet”, nu: 23, s.3.  

(Yazar belli değil), “Romanya'da Harb Üserâsı, Avdet”, nu: 23, s.3. 

(Yazar belli değil), “Karı Koca Arasında”, nu: 23, s.5. 

(Yazar belli değil), “Salonda”, nu: 23, s.6. 

(Yazar belli değil), “Baba ile Çocuk Arasında”, nu: 24, s.6. 

(Yazar belli değil), “Çocuk ile Misafir Arasında”, nu: 24, s.6. 

(Yazar belli değil), “Rus Ordusunda”, nu: 25, s.2.            
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(Yazar belli değil), “Dilenciler Arasında”, nu: 25, s.6.   

(Yazar belli değil), “Bismark'ın Nükteleri”, nu: 26, s.4. 

(Yazar belli değil), “Bismark ve Yumurtalar”, nu: 27, s.2.            

(Yazar belli değil), “İki Meslektaş Arasında”, nu: 27, s.2. 

(Yazar belli değil), “Hanım ile Hizmetçi Arasında”, nu: 27, s.2. 

(Yazar belli değil), “İki Refîk Arasında”, nu: 27, s.2. 

(Yazar belli değil), “İki Arkadaş Arasında”, nu: 27, s.3. 

(Yazar belli değil), “Güzel Bir Dikkat”, nu: 27, s.4. 

(Yazar belli değil), “Mösyö ile Madam Arasında”, nu: 27, s.7. 

(Yazar belli değil), “Tek Hindi”, nu: 29, s.2. 

(Yazar belli değil), “Bir Kadının Muvaffakiyeti”, nu: 29, s.2.   

(Yazar belli değil), “İki Dost Arasında”, nu: 29, s.4.     

(Yazar belli değil), “Ölünmemiş”, nu: 30, s.2.   

(Yazar belli değil), “Mest”, nu: 30, s.4. 

(Yazar belli değil), “Serseri”, nu: 30, s.5. 

(Yazar belli değil), “En Hâzik Tabîb”, nu: 31, s.3. 

(Yazar belli değil), “Apesneti Kim İçiyor”, nu: 31, s.4. 

(Yazar belli değil), “Büyük Annen”, nu: 31, s.5. 

(Yazar belli değil), “Anne ile Çocuk”, nu: 31, s.5. 

(Yazar belli değil), “Meyhanede”, nu: 31, s.6. 

(Yazar belli değil), “Moda Belası”, nu: 32, s.2.    

(Yazar belli değil), “Bilmece”, nu: 32, s.2.    

(Yazar belli değil), “Meyhanede”, nu: 32, s.3.     

(Yazar belli değil), “Mu'terif”, nu: 32, s.3.      

(Yazar belli değil), “Karı Koca Arasında”, nu: 32, s.3.       

(Yazar belli değil), “Eczahâneye Düştü”, nu: 32, s.4.      
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(Yazar belli değil), “Üstünde Kalsın”, nu: 33, s.2.    

(Yazar belli değil), “İki Peder Arasında”, nu: 33, s.4.    

(Yazar belli değil), “Lokantada”, nu: 33, s.5.    

(Yazar belli değil), “İki Kişi Arasında”, nu: 33, s.5.    

(Yazar belli değil), “Sermayesine”, nu: 33, s.5.      

(Yazar belli değil), “İki Dost Arasında”, nu: 34, s.2.    

(Yazar belli değil), “Cenazenin Neresinden Gitmeli”, nu: 34, s.3.    

(Yazar belli değil), “Mehd İçinde”, nu: 34, s.3.     

(Yazar belli değil), “Küçük Fenalık”, nu: 34, s.3.    

(Yazar belli değil), Çocukla Mu'allim Arasında, nu: 34, s.3.    

(Yazar belli değil), “Muaşaka”, nu: 34, s.2.   

(Yazar belli değil), “İki Dost Arasında”, nu: 35, s.2.    

(Yazar belli değil), “Ne Kadar Haklı İmiş”, nu: 36, s.2.    

(Yazar belli değil), “Dost Arasında”, nu: 36, s.2.    

(Yazar belli değil), “Vapurda”, nu: 36, s.6.      

(Yazar belli değil), “Garip Bir Matem”, nu: 37, s.2.    

(Yazar belli değil), “İşitmediğin Söz”, nu: 37, s.2.    

(Yazar belli değil), “Baba ile Oğul Arasında”, nu: 37, s.2.   

(Yazar belli değil), “"Roma"da Mektepte”, nu: 37, s.3.  

(Yazar belli değil), “Aman Çıkar mı?”, nu: 37, s.3.   

(Yazar belli değil), “İki Muhib Arasında”, nu: 37, s.6.  

(Yazar belli değil), “Mektepliler Arasında”, nu: 38, s.2.    

(Yazar belli değil), “Garibe”, nu: 38, s.2.   

(Yazar belli değil), “Doğar Doğmaz Müderris”, nu: 38, s.2.    

(Yazar belli değil), “Meternih'ten”, nu: 38, s.2.     

(Yazar belli değil), “Tabib Nezdinde”, nu: 38, s.3.     
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(Yazar belli değil), “Garip Bir Sual”, nu: 38, s.3.     

(Yazar belli değil), “Sergide”, nu: 38, s.3.    

(Yazar belli değil), “Kunduracıda”, nu: 38, s.4.     

(Yazar belli değil), “Lokantada”, nu: 38, s.5.     

(Yazar belli değil), “Muhibbeler Arasında”, nu: 38, s.5.     

(Yazar belli değil), “Nüktedan ile Şair”, nu: 38, s.5.     

(Yazar belli değil), “Dost Arasında”, nu: 38, s.5.     

(Yazar belli değil), “Diplomatlar Arasında”, nu: 38, s.5.      

(Yazar belli değil), “Müthiş Sual”, nu: 39, s.2.     

(Yazar belli değil), “Mektepte”, nu: 39, s.2.     

(Yazar belli değil), “Dükkanda”, nu: 39, s.2.     

(Yazar belli değil), “Gözyaşlarının Kıymeti”, nu: 39, s.2.     

(Yazar belli değil), “Koca İntihabı”, nu: 39, s.3.     

(Yazar belli değil), “Şimdi Yalnız Kaldım”, nu: 39, s.3.       

(Yazar belli değil), “Yağlı Kuyruk”, nu: 39, s.4.       

(Yazar belli değil), “Kadın Gitti”, nu: 39, s.5.       

(Yazar belli değil), “Vasiyet”, nu: 39, s.5.       

(Yazar belli değil), “Fikir Tepesinde”, nu: 39, s.7.       

(Yazar belli değil), “İtalya'da Orduya Gelirken”, nu: 39, s.7.        

(Yazar belli değil), “Cehennemîlerin Lisanı”, nu: 39, s.7.       

(Yazar belli değil), “Dost Arasında”, nu: 39, s.7.       

(Yazar belli değil), “Çocuk ile Muallim Arasında”, nu: 39, s.7.       

(Yazar belli değil), “Köyde”, nu: 39, s.7.       

(Yazar belli değil), “Tabib ile Hasta”, nu: 39, s.7.       

(Yazar belli değil), “İzdivaç Değil Kur”, nu: 40, s.2.     

(Yazar belli değil), “Zevc ile Zevce”, nu: 40, s.3.  
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(Yazar belli değil), “Akıllı Değilmiş”, nu: 40, s.7.   

(Yazar belli değil), “Kamer Meskûn mu?”, nu: 40, s.7.   

(Yazar belli değil), “Bir Suall”, nu: 40, s.7.   

(Yazar belli değil), “Pederin Çubuğu”, nu: 40, s.7.   

(Yazar belli değil), “Kabahat Bende Değil”, nu: 41, s.3.   

(Yazar belli değil), “Lavantayı Kim Sürmeli”, nu: 41, s.3.   

(Yazar belli değil), “Vagonda”, nu: 41, s.3.   

(Yazar belli değil), “Avcılar Arasında”, nu: 41, s.3.    

(Yazar belli değil), “Meddaha”ne”, nu: 41, s.5.  

(Yazar belli değil), “Müteselli Ol”, nu: 41, s.5. 

(Yazar belli değil), “Zeka”, nu: 41, s.5. 

(Yazar belli değil), Ne Garip”, nu: 41, s.5.  

(Yazar belli değil), “Daha Tecrübede”, nu: 41, s.5.   

(Yazar belli değil), “Söylememişti”, nu: 41, s.5. 

(Yazar belli değil), “Yolda”, nu: 41, s.7.  

(Yazar belli değil), “Matemli Gibi”, nu: 41, s.7. 

(Yazar belli değil), “İyi Mevki”, nu: 41, s.7. 

(Yazar belli değil), “Garabet”, nu: 41, s.7. 

(Yazar belli değil), “Aman!..”, nu: 41, s.7.   

(Yazar belli değil), “İyi Bir Usul”, nu: 41, s.7. 

(Yazar belli değil), “Filozoflar Arasında”, nu: 42, s.4.       

(Yazar belli değil), “Rus Cephesinde”, nu: 42, s.4.       

(Yazar belli değil), “Hoş Bir Fikir”, nu: 42, s.4.       

(Yazar belli değil), “Kadın, Mahkeme”, Yaş, nu: 42, s.4.      

(Yazar belli değil), “Kalem Tüccarı”, nu: 42, s.4.        

(Yazar belli değil), “Telefon Kırıntısı”, nu: 42, s.5.       
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(Yazar belli değil), “Adam Arıyorum”, nu: 42, s.5.      

(Yazar belli değil), “İken İzinli”, nu: 42, s.7. 

(Yazar belli değil), “Oburlar Arasında”, nu: 42, s.7.  

(Yazar belli değil), “Hazır Cevap Koca”, nu: 42, s.7. 

(Yazar belli değil), “Ebeler de İcratı Artırmışlar”, nu: 42, s.8. 

(Yazar belli değil), “İyi Bir Keşif”, nu: 42, s.8. 

(Yazar belli değil), “Bakkallar Arasında”, nu: 42, s.8. 

(Yazar belli değil), “Kasap Dükkanında”, nu: 42, s.8. 

(Yazar belli değil), “Terlemek İçin”, nu: 42, s.8. 

(Yazar belli değil), “Mektepte”, nu: 42, s.8. 

(Yazar belli değil), “Evlad ile Peder”, nu: 42, s.8. 

(Yazar belli değil), “Köse ile Berber”, nu: 45, s.5. 

(Yazar belli değil), “Hasis ile Hırsız”, nu: 45, s.5. 

2.5. Duyurular 

(Hande),"Hande gazetesinin yeni i'lânât ta'rifesi", nu: 2, s.2. 

(Hande),"Hande gazetesinin yeni i'lânât ta'rifesi", nu: 3, s.2. 

(Hande),"Geçen nüshada bazı tertîp hataları” , nu: 3, s.8. 

(Hande),"Kâri'lerimize" , nu: 4, s.6. 

(Hande),"Hande gazetesinin yeni i'lânât ta'rifesi", nu: 6, s.3. 

(Hande),"Kâri'lerimize" , nu: 7, s.5. 

(Hande),"Müsâbaka" , nu: 7, s.6. 

(Hande),"Müttefik hükümetlerin mizah gazeteleri", nu: 8, s.6. 

(Hande),"Karikatür müsabakası sonuçları", nu: 9, s.4. 

(Hande),"Müjde", nu: 9, s.5. 

(Hande),"Hande'yi koleksiyon şeklinde toplayan kâ'rilerimiz", nu: 9, s.5. 

(Hande),"Müsabakaya katılanların isimleri ve netice", nu: 11, s.6. 
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(Hande),"Kâ'rilere", nu: 12, s.2. 

(Hande),"9 numaralı nüshadaki bilmecenin halli", nu: 12, s.6. 

(Hande),"Eşşark", nu: 13, s.4. 

(Hande),"Hande'yi koleksiyon yapmak isteyenler", nu: 13, s.6. 

(Hande),"Kâri'lerimize" , nu: 14, s.1. 

(Hande),"Kâri'lerimize" , nu: 16, s.2. 

(Hande),"Telefon idaresi", nu: 16, s.7 (Bu sayıdan itibaren her sayıda var). 

(Hande),"Abonelerimizden bir ricâ", nu: 22, s.2. 

(Hande),"Abonelerimizden bir ricâ", nu: 23, s.2. 

(Hande),"Abonelerimizden bir ricâ", nu: 25, s.2. 

(Hande),"Abonelerimizden bir ricâ", nu: 26, s.2. 

(Hande),"Teşekkür", nu: 28, s.3. 

(Hande),"Abonelerimizden ricâ", nu: 29, s.6. 

(Hande),"Abonelerimizden ricâ", nu: 30, s.6. 

(Hande),"Kâri'lerimizin nazar-ı dikkatine", nu: 32, s.2. 

(Hande),"Bir karikatürümüzün vefâtı", nu: 32, s.6. 

(Hande),"Katil kim?" (Kitap), nu: 40, s.5. 

(Hande),"Kâri'lerimize" , nu: 41, s.2. 

 

2.6. İlanlar 

(Hande),"Ali Efendi Sineması, Hande, nu: 3. 

(Hande),"Çocuklara müjde", nu: 3. 

(Hande),"Keman, piyano ve Almanca ders verilir", nu: 7, s.6,  ( nu: 8, s.6 ). 

(Hande),"Beyoğlu sinemalarında görülecek filmler", nu: 11, s.6 ( nu: 12, s.6, nu: 13, 

s.6 ). 

(Hande),"Resim dersi verilir", nu: 16, s.7, ( 17, s.7, nu: 18, s.7 ). 

(Hande),"Doktor Konstantin Çuhalus", nu: 28, s.6. 
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(Hande),"Sinemâ-yı Oryanto, nu: 29, s.6, ( nu: 30, s.6, nu: 31, s.7, nu:33, s.7 ). 

(Hande),"Satılık büyük çiftlik", nu: 30, s.6, ( nu:31, s.7, nu:32, s.7, nu: 33, s.7 ). 

(Hande),"İ'lân", nu: 41, s.5. 

(Hande),"Kütüphâne-i Sûdî", nu: 42, s.8. 

2.7. Reklamlar 

       İlk sayıdan sonuna kadar reklam verenlerin isimleri alfabetik sıraya göre aşağıda 

sunulmuştur. Bu reklamlar son sayıya kadar aynen tekrar ettiği için sadece birer örnek 

vermekle yetineceğiz. 

  “Beğerzâde Hacı Emîr Hüsn Ticarethânesi” 

 “Büyük Eştâyin Ticarethânesi” 

  “Büyük Karalman Mağazası” 

 “Cem'iyet Kütüphânesi” 

  “Doyçe Oryenet Bank” 

  “Edebiyât-ı Umumîye Mecmu'ası” 

  “Febûs Fotoğrafhânesi” 

 “Ganez Anonim Elektrik Şirketi” 

 “Hattat Hande San'athânesi 

“ İstiklâl Milli Cem'iyeti Terzihânesi” 

“ İ'tibâr-ı Milli Bankası” 

 “Kadıköy Tuvalet Suyu” 

 “Karabet Matba'ası” 

 “Kumaş” 

 “Mayer ve Şürekâsı” 

 “Müdafa'a Matba'ası” 

 “"Nesteren" Manifatura Mağazası” 

 “Osmanlı İ'tibâr-ı Milli Bankası” 

 “Sabah Jevaliye Fotoğrafhânesi” 
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 “Şark Kırtasiye” 

 “Türk Yurdu” 

 “Türk Yurdu Kütüphânesi” 

2.8. Karikatürler 

Sedat Simavi+ : “Bize çanaktandır demişlerdi de güldüktü!” : Karikatür, nu:1, ön 

kapak.(Eli,   kolu, başı sargılı İtilaf devletleri askerlerinin Çanakkale savaşı sonrası 

hali anlatılıyor).            

 Karikatüristi Belli Değil++: “Türk gençliği fa'âliyette”: Karikatür, nu:1, s.6 (Elinde 

orak dikenleri temizleyen bir kişi). 

S. Bonvari : “Semere-i ta'arruz”: Karikatürr, nu:1, s.7(İki asker yere uzanmış yere 

çizdikleri çizgileri  ölçüyor). 

S.S : “Bayram hediyesi”: Karikatür, nu:1, arka kapak (İtilaf devletlerine ait uçağı 

düşüren Türk askerleri). 

S.N : “Rus cephesinde”: Karikatür, nu:2, ön kapak (Yemek yiyen Rus askerine : “Ne 

kadar yersen ye ahmakof, Hindenburg hücum edeceğinden belki son yemek!” diyen 

bir başka asker). 

S.S : “Tarihten bir yaprak”: Karikatür, nu:2, s.8 (1870, 191.., 1914 yıllarını anlatan üç 

karikatür). 

S.N : “Irak cephesinde”: Karikatür, nu:2, s.9 (Mehmet çavuş ile diğer Türk askeri 

arasında geçen diyalog). 

S.S : “Avrupa otelinde”: Karikatür, nu:2, s.11 (Müttefikler : “Yemeği bitirdik..Yemişi 

daha bekleyecek miyiz?).  

S. Bonvari : “Gömmek de borç imiş”: Karikatür, nu:2, s.13 (Savaşta öldürülen 

askerlerin gömülmesi). 

S.S : “Üçüncü Napolyon'un gölgesi”: Karikatür, nu:2, arka kapak (Elinde silah ve 

kama bulunan asker) 

____________________________  

+  Sedat Simavi’nin ismini kısaca (S.S.) şeklinde yazdık.  

++ Karikatüristi belli değil ifadesini kısaltarak verdik (KBD).         
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S.S : “Rus”: Karikatür, nu:3, ön kapak (Rus askeri, Çin askerinden para karşılığında 

asker istiyor). 

S. Bonvari : “Kendilerini aynada nasıl görüyorlar”: Karikatür, nu:3, s.7 (Bir kadın, üç 

askerin aynada kendilerini genç olarak görürler). 

S.S : “Şimâl denizinde av mevsimi”: Karikatür, nu:3, s.8 (Uçaklar, gemiler ve 

denizaltılar birbirini avlıyor).  

S. Bonvari : “Haydi sıra sana geldi”: Karikatür, nu:3, s.9 (Elinde orak ile kuru kafa, 

ölüm sıranın kendisine geldiğini söylediği adam üzerinde Fransa yazıyor).  

S. Bonvari : “Korku dağları bekler”: Karikatür, nu:3, arka kapak (Güzel bir bayan 

(Romanya), “Hiç ben  seni sevmez miyim Hindenburgcuğum” der).   

S.S : “Galiçya'da”: Karikatür, nu:4, ön kapak (Rus çavuş: Hani ilk hücumdan sonra 

Viyana’ya giriyorduk). 

S.S : “Avam kamarasında”: Karikatür, nu:4, s.7 (Ayakları havada kürsüden uçan bir 

diplomat). 

S.S :“Tramvay nakliyatının hali”: Karikatür, nu:4, s.8(İçi tıka basa dolu bir tramvay).    

Dals : “Gittikçe zenginleşen bir taç”: Karikatür, nu:4, s.8 (Askerin kafasında kuru 

kafalarla dolu bir taç). 

S.S : “Rahatsız eden sebep”: Karikatür, nu:4, s.9 (Üzerinde İngiltere yazılı bir adanın 

üstünde asker alttan onu rahatsız eden bir Alman denizaltı). 

S.S : “Galiçya'da”: Karikatür, nu:4, arka kapak (Türk askerleri ellerinde orak askerleri 

biçiyor).   

R.P : “Povankaro”: Karikatür, nu:5, ön kapak ( Povankaro’yu uykusunda da rahatsız 

eden miğferler). 

N.Şeref : “Bir karikatürist”: Karikatür, nu:5, s.3 (Sağ elinde bir asa, koltuğunun 

altındaki dosyadan düşen karikatürler). 

S.S : “Jöfer”: Karikatür, nu:5, s.3 (Savaşa tecrübelerine dayanarak büyük bir ümitle 

girdiklerini anlatır). 

S.S : “Eski etekler olsaydı”: Karikatür, nu:5, s.7 (Bir erkek uzun etekli bayanın 

ardından koşar). 
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 KBD : “Zaman”: Karikatür, nu:5, s.7 (Elinde orak yaşlı bir adam, askerlere hitaben: 

“Yüzsüz çok gördüm ama, sizin gibisine az tesadüf ettim” der).  

S.S : “Koparılamayan meyveler”: Karikatür, nu:5, s.8 (Koltuk değnekli, ayakları 

takma bir Rus askeri, ağaçtaki üzerinde İstanbul, Viyana..  yazan meyvelere iştahla 

bakıyor).  

S.L : “Alman”: Karikatür, nu:5, s.9 (Güzel bir bayan üzerinde Verdun yazıyor, Alman 

askeri “Ne kadar Kırıtsan nafile yine benimsin” der). 

KBD : “Romanya i'lân-ı harp etti”: Karikatür, nu:5, arka kapak (Romanya’yı temsil 

eden iki bayan, birinin elinde silah müttefikler “Kız! Gençliğine yazık ettin” der). 

S. Bonvari : “Dördüncü sahifeye mürâca'at”: Karikatür, nu:6, ön kapak (Adamın 

kucağında bayan  yanındakilerle onu teselli etmeye çalışır).           

S.S : “Fransa'dan Rusya'ya gelen hediyeler”: Karikatür, nu:6, s.4 (Sandık içinde 

koltuk değnekleri). 

Z.Z : “Militper ve Romanya kralı”: Karikatür, nu:6, s.6 (Elinde kama bir adam 

Hohenzollern yazılı kapıya bakarken arkasındaki açık kapıdan bakan dört adam kafası 

görülüyor).  

KBD :  “Rusya ve Romanya”: Karikatür, nu:6, s.7 (Romanya’yı temsil eden yatakta 

yatan kadın ve istediğini almış  kapıdan çıkan Rus askeri resmedilmiştir).  

Z.Z : “Kaybedilmiş bir oyun”: Karikatür, nu:6, s.7 (Dizilmiş kağıtlar, başında ve 

sonunda iki asker birisi ağlamaktadır).  

Z.Z : “Fransızların son mermisi”: Karikatür, nu:6, s.8 (Topun ağzında yer alan bir 

çocuk).    

  X+ : “İlerle”: Karikatür, nu:6, s.8 (Gözü kapalı bir kadın (Romanya) “ilerle” ilerle 

diyen İtilafçılar tarafından uçurumdan atılmak istenir).    

S.S : “İ'tilâfçıların son kurbanı”: Karikatür, nu:6, arka kapak (Sol elin tuttuğu kan 

damlayan kesik bir kadın başı). 

 

__________________ 

+Karikatüristini okuyamadıklarımızı (X) ile gösterdik. 
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KBD: “Haydi çocuk olma!”:  Karikatür, nu:7, ön kapak (Kadına yumruk atan bir 

asker “Haydi çocuk olma! İlk yumrukta böyle olursa sonralarına nasıl tahammül 

edeceksin?” der). 

S.S : “Gazete muharriri”: Karikatür, nu:7, s.3 (Asker üniforması içinde ağzında sigara 

elinde kağıt kalem bir şeyler yazan bir gazeteci).  

KBD  : “Muzafferiyet ağacı”: Karikatür, nu:7, s.3 (Bayrak direğine tırmanan bazıları 

da düşen insanlar).  

   X : “İngilizler”: Karikatür, nu:7, s.4 (Elinde dürbün Alman denizatlılarını arayan bir 

İngiliz askeri ayakları suyun içinde ve dibindeki denizatlıları fark edemiyor).  

Z.Z : “Romanya'nın Balkan tenezzühünden aynı ta'rîfle avdeti”: Karikatür, nu:7, s.5 

(Devrilmiş bir at arabası ve arabanın altında kalan at ile insanlar).   

KBD: “Bulgar”: Karikatür, nu:7, arka kapak (Ayakkabılarını atmış kaçan kadının 

ardından “Terliksiz daha çabuk kaçarım zannetme” der).  

S.S : “Türk”: Karikatür, nu:8, ön kapak (Bir Türk yüzü bantlı, ayağı sargılı kadına 

“Zavallı Romanya ne kadar az oynadın ve ne kadar çabuk yoruldun” der).  

KBD: “Fransa”: Karikatür, nu:8, s.4 (Kadının önünde diz çökmüş elinde çiçek adama 

hitaben kadın “Bana çiçek takdim edeceğin yerde muzafferiyet takdim et daha iyi 

olur” der).  

KBD: “İngiliz donanmasının bakiyesi”: Karikatür, nu:8, s.5 (Ecnebi matbuatında yer 

alan bir karikatür. Suyun üzerinde kuru kafa, üzerinde bir adam haykırıyor). 

KBD: “Romanya'nın politikası”: Karikatür, nu:8, s.5 (Ecnebi matbuatında yer alan bir 

karikatür. Tren geçerken  trene sırt çevirmiş bir kadın).   

Z.Z : “Yunanistan'da hâl-ı hâzır”: Karikatür, nu:8, arka kapak (Ellerinde fırça yazıları 

silen iki yaşlı adam ve onlara kızarak bakan çocuk). 

S.S : “Orlum tangosu”: Karikatür, nu:9, ön kapak (Koltuğa oturmuş çirkin bir kadın 

karşısında iskelet ile dans eden güzel bir bayan,  Fransa : “Eyvah! Romanya benim 

nişanlım ile tango oynuyor” ).  

KBD: “Bir gece muharriri”: Karikatür, nu:9, s.2 (Elinde sigara bir gazeteci).   

S.S : “Berlin'in muhabiri”: Karikatür, nu:9, s.3 (Elinde baston bir muhabir).   
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   X : “Farkımız”: Karikatür, nu:9, arka kapak (İtilafçılar Selanik’te toplanmış 

birbirlerinin gözlerini oyuyorlar).  

Z.Z : “İ'tilafçıların şera'it-i sulhiyesi”: Karikatür, nu:10, ön kapak (Elinde kalem 

masasında yazı yazan bir adam). 

Z.Z : “Kendi aralarında”: Karikatür, nu:10, arka kapak (İki kadın harp hakkında 

konuşuyor).    

S:Bonvari: “İspanya'da sulh”: Karikatür, nu:11, ön kapak (Masanın üzerinde raks 

eden kadın, etrafını sarmış erkekler onu alkışlıyor.). 

Z.Z : “İmâ-yı siyâsî”: Karikatür, nu:11, s.2 (Nutuk veren bir adam).   

S.S : “Paris'te”: Karikatür, nu:11, s.4 (Romanyalı kadın ve Fransız kadın dertleşir).        

S.S : “İtalya'da”: Karikatür, nu:11, arka kapak (İtalya’da: - İhanette yekta idin 

zannediyordum fakat Romanya bize ders veriyor).    

KBD: “Ferdinand”: Karikatür, nu:12, ön kapak (Ferdinand ile Nikola arasında geçen 

konuşma).  

S.S : “Gazete okuyan adam”: Karikatür, nu:12, s.3 (Sulhun faydaları hakkında).       

M. Ardifer : “Romanyalı tilki pek yamandır”: Karikatür, nu:12, s.4 (Kuyruğunu 

kıstırmış bir tilki asmadaki üzümleri yemeye çalışıyor).        

Z.Z : “Harbi mi seversin sâhi mi?”: Karikatür, nu:12, arka kapak (Aralarında savaşı 

konuşan iki adam).    

KBD:“Harp ve sulh”: Karikatür, nu:13, ön kapak (Güzel bir bayan arkasında iskelet).   

S.S : “Harpten sonra”: Karikatür, nu:13, s.3 (İki ressam arasında geçen konuşma).        

Z.Z : “Fransa'da tenâkus-ı nüfûs”: Karikatür, nu:13, s.4 (Kadına derdini anlatmaya 

çalışan bir adam).        

S. Bonvari : “Paris'ten”: Karikatür, nu:13, arka kapak (Güzel bir bayan kocasına 

mektup yazarken yanında çirkin bir adam “Sevgili kocacığım, muhitimi her sefer ki 

gibi karanlık ve siyah görmekteyim”der     

S.S  : (Hande Baba) - "İnsâfsız adamlar": Karikatür, nu:14, ön kapak (Üzerinde sulh 

pastası yazılı pastayı yemek isteyen bir asker, çevresinde onu engellemek isteyenler 

var).            
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Z.Z  : “Medeni haydutluk”: Karikatür, nu:14, s.2 (İtilafçıları temsil eden üç şahıs 

elinde bıçaklarla bir hindinin peşinde koşarlar ve açlıktan helak olacaklarını dile 

getirirler).         

KBD: “Selanik'te”: Karikatür, nu:15, ön kapak (Venizelos’un bir karikatürü).  

KBD: “Varşova'da”: Karikatür, nu:15, s.2 (Bir adam iki bayanı evine davet eder).          

Z.Z: “Kendi silahları”: Karikatür, nu:15, s.3 (Eli çenesinde adam sevgilisine hitaben : 

“Demek ki  sevgilim, bu sözünüzle bana ilan-ı harp ediyorsunuz” der).           

S.S : “Romanya generali”: Karikatür, nu:16, ön kapak (Romanya generali ile Rus 

generali arasında geçen konuşma. Romanya generali: Mahvolduk , müttefiklerin 

istilasına biz de uğradık. Rus generali: Ne endişe ediyorsun, elbette Sibirya’nın bir 

köşesinde size de yurt bulunur). 

S.S : “Küçük devletlerin hâmisi Rusya ve İngiltere”: Karikatür, nu:17, ön kapak 

(Edvard Giray elinde bir kese altın Rus’a uzatır ve Romanya’yı kurtarmasını ister. 

Rus ise ne istersen yapayım; ama bunu benden bekleme, der). 

Qotave Beau : “Pek mâhir bir kolacı”: Karikatür, nu:17, s.8 (Masada üzerinde 

Tutrakan yazan bir adamı ütüleyen bir kolacı. Arkasında da ütülenip asılmış 

elbiselerde Belçika, Sırp ve Karadağ yazılı).             

S.S : “Çâre bulmalı”: Karikatür, nu:18, ön kapak (Povankaro, yanındaki adama 

İngilizlerden nasıl kurtulacaklarını dert yanarken).  

S.S : “Parislilerin teyyarelere karşı îcât ettikleri demir şemsiyeler”: Karikatür, nu:18, 

s.8 (Uçaktan atılan bombalardan korunmaya çalışan ellerinde şemsiye iki adam).            

S.S : “Venizolos”: Karikatür, nu:19, ön kapak (Venizolos ve arkasında iki kişi 

ellerinde süpürge.Venizolos: Arş ileri , Arş ileri , Mahvolmadan birden , Süpürelim 

yerleri , der. 

S.S : “Romanyalı zâbit”: Karikatür, nu:20, ön kapak (Sol elinde kılıç ile Romanyalı 

zabit).    

S.S : “Tasvir-i Efkâr ser muharriri”: Karikatür, nu:20, arka kapak.    

S.S : “Joffer isti'mâl etmiş”: Karikatür, nu:21, ön kapak (Bir kadın Jöfer’i yakalamaya 

çalışır).    
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X   : “Mösyö Hugunen”: Karikatür, nu:21, arka kapak (Sağ elinde puro, masasında 

içki şişesi ve bardağıyla Mösyö Hugunen).     

S.S : “İngiltere”: Karikatür, nu:22, ön kapak (İngiltere’yi temsil eden bir asker, 

Fransa’yı temsil eden bir kadına : “Almanya’nın teklifini kabul etmeye kalkarsan 

“kale”den çıkamam” der).     

Heziman : “Aşkımızı kimse söndüremez”: Karikatür, nu:22, s.3 (Elinde bir kova suyu 

aşıkların üstüne döker ve aşıklar suyun altında kalır).            

  X : “İ'tilâf”: Karikatür, nu:22, s.5 (Vilson’a çocuklarının öldüğünü söyleyen kadına 

Vilson “en iyi ilaç sulhtur” der).              

S.S : “Bir filozof”: Karikatür, nu:22, arka kapak (Elinde kuru kafa bir filozof).      

S.S : “Bir müttefik”: Karikatür, nu:23, ön kapak (Müttefik askerleri Romanya’nın 

savaşa kısa sürede veda etmesini konuşurlar).     

S.S : “Bir buçuk tonluk eser yazan cilalı müellif”: Karikatür, nu:23, arka kapak        

  X : “Rus”: Karikatür, nu:24, ön kapak (Utanan genç bir bayanın elini öpen Rus : 

Benim sana olan aşkım bir türlü tükenmez; Fransız : Olabilir, fakat benim sabrım 

çoktan tükendi, der.).     

  X : “Rusların ve Romenlerin umacısı”: Karikatür, nu:24, arka kapak (       

S.S : “İ'tilâfçılar”: Karikatür, nu:25, ön kapak (Güzel, genç bir kadının çirkin gölgesi 

görülür).     

S.S : “İ'tilâf kabineleri”: Karikatür, nu:25, s.4 (Yatağında hasta yatan Romanya ve 

çevresinde yer alan itilafçılar).             

  X : “Atina'da”: Karikatür, nu:25, s.5 (Venizelos’un tekme ile kapı dışarı edilmesi).            

S.S : “Servet-i Fünûn ser muharriri”: Karikatür, nu:25, arka kapak (Sol kulağının 

arasına yerleştirilmiş resim fırçası, gözlüklü hali ile Servet-i Fünûn gazetesinin 

başyazarı).        

S.S : “Vapur iskelesinde”: Karikatür, nu:26, ön kapak (Vapuru kaçıran adam ile 

memur arasında geçen konuşma).      

S.S : “Roma konferansında”: Karikatür, nu:26, s.4 (            
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S.S : “Hindenburg”: Karikatür, nu:26, s.5 (Hindenburg boks eldivenleriyle Rus’u 

döverken).              

S.S : “Bir siyâsî muharrir”: Karikatür, nu:26, arka kapak (Başında fes, sağ elinde 

şemsiyeden bastonlu şık giyimli bir yazar).        

S.S : “Küçük milletlerin hukuku”: Karikatür, nu:27, ön kapak (Belinden asılmış bir 

insan, altından ipe sarılan asker).      

S.S : “Yine kaynana”: Karikatür, nu:27, s.3 (İki erkek başı sargılı, ayağı kırık adama 

bakarak bir şeyler konuşurlar).              

S.S : “Belçika”: Karikatür, nu:27, s.3 (Göbekli Povankaro karikatürü Balkan 

ülkelerinin yasını tutarken).               

Fiveropoulo : “Romanya kralı”: Karikatür, nu:27, s.4 (Yaşlı beli bükülmüş sırtında 

bomba taşıyan yüzden terler akan bir asker).               

Fiveropoulo : “Sahil-i bahrda gençlik tahayyulatı”: Karikatür, nu:27, s.5 (Sağ elinde 

şemsiye, sol elinde kağıtlar olan bir göbekli adam). 

Fiveropoulo: “İki madam arasında”: Karikatür, nu:27, s.7 (Eşinin sözlerine 

inanmayan bir kadın, diğer kadınla konuşurlar).  

S.S : “Galatasaray Sultanisi Müdürü”: Karikatür, nu:27, arka kapak (Sağ elini uzatmış 

göbekli bir adam).        

Ağır Sütrî : “İtilafçılar”: Karikatür, nu:28, ön kapak (İtilaf devletlerinin üzerine 

çıktığı ve Romanya’yı temsil eden bir askeri mengene arasına sıkıştırmaları ve 

Romanya için “Artık hiç  acı hissetmiyor” demeleri karikatürize edilmiş).        

Fiveropoulo : “Aksi netice”: Karikatür, nu:28, s.3 (Bir çocuk asker ile Çepelinler’i 

konuşuyor ).               

KBD: “İngiltere'nin inadı”: Karikatür, nu:28, s.3 (Ağzına girmiş bir bomba yutulan 

haplar olarak ifade edilmiş).               

Ağır Sütrî : “Selanik'te”: Karikatür, nu:28, s.4 (Uçurumdan düşen bir adam ve onu 

ayaklarından tutmuş bir asker görülüyor).                 

Fiveropoulo : “Yağlı müşteri”: Karikatür, nu:28, s.5 (Kafe sahibi ile müşteri arasında 

ölen yağlı müşterinin ölüm nedeninin konuşulması).                      
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Ağır Sütrî : “Romanya'nın kovulması vak'ası”: Karikatür, nu:28, s.6 (Ateş 

körükleyicisi ile Roman askerinin uçurulması görülüyor).                   

Fiveropoulo : “Mösyö Kartali”: Karikatür, nu:28, arka kapak (Mösyö Kartali, 

karikatürize edilmiş).         

S.S : “Fransa'da bir mülâkât”: Karikatür, nu:29, ön kapak (Tokalaşmış olan eski 

cumhurbaşkanı ile bir adam arasında geçen nükteli bir konuşma).        

Ağır Sütrî : “Vilson”: Karikatür, nu:29, s.5 (Vilson bir ayağıyla itilafçıları ezmeye 

çalışır).                   

KBD: “Yankesicinin ye'si”: Karikatür, nu:29, s.6 (Bir kadının peşine takılan fakat 

istediğini elde edemeyen bir yan kesici, güzel giyimli kadının ardından bakar).   

S.S : “Bir çiçek iki böcek”: Karikatür, nu:29, arka kapak (Göbekli bir adam sol elinde 

kitap, sağ elinde mercek kitabı inceliyor).         

S.S : “İtalya'da, iki rahip arasında”: Karikatür, nu:30, ön kapak (Rahibin biri İtalyan 

olduğu halde Alman denizatlıların başarısı için dua ettiğini söyler, diğeri nedenini 

sorar. O da İngilizleri sevmediğini söyler).        

KBD: “Yankesicinin ye'si”: Karikatür, nu:30, s.6 (Bir kadının peşine takılan fakat 

istediğini elde edemeyen bir yan kesici, güzel giyimli kadının ardından bakar).                     

KBD: “Son ümit”: Karikatür, nu:30, arka kapak (Ayakları ve sol eli kopmuş bir 

Belçika askerine İngiliz askeri “Bak çoğu gitti azı kaldı” der).          

KBD: “Aman karnım çok ağrıyor”: Karikatür, nu:31, ön kapak (Uçakta iki asker. Biri 

midesinin çok ağrıdığını ve artık dayanamayacağını söyleyince diğeri az dişini sık, 

düşman karargahına geliyoruz, der).         

S.S : “Selanik'te General Guru”: Karikatür, nu:31, s.4 (Sağ elini ve sol bacağını 

kaybetmiş bir kumandan olarak karikatürize edilmiş olan General Guru).                  

KBD: “Yankesicinin ye'si”: Karikatür, nu:31, s.6 (Bir kadının peşine takılan fakat 

istediğini elde edemeyen bir yan kesici, güzel giyimli kadının ardından bakar).     

S.S : “Kerimesini ziyarete giden kaynana”: Karikatür, nu:31, arka kapak (Kaynana ve 

küçük Remzi arasında geçen konuşmada iki haftadır misafir olan kaynana duvardaki 

saate bakarak acaba vapura yetişebilir miyim deyince Küçük Remzi, yetişebilirsiniz 

babam saati yarım saat ileri almıştı, der).  
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S.S : “Zevce”: Karikatür, nu:32, ön kapak (Karı koca arasında geçen bir konuşmada 

kadın kocasına sorar ben ölürsem ne yaparsın? Erkek, sen ne yaparsan ben de onu 

der. Bunun üzerine kadın bunun haksızlık olduğunu demek beni unutacaksın öyle mi, 

der).               

KBD: “Yankesicinin ye'si”: Karikatür, nu:32, s.6 (Bir kadının peşine takılan fakat 

istediğini elde edemeyen bir yan kesici, güzel giyimli kadının ardından bakar).       

KBD: “Osmanlı - Alman mu'ahedâtı”: Karikatür, nu:32, arka kapak (Almanca “Ulak” 

gazetesinden alınmış bir karikatür. Altında “Kılıçların yazdıklarını kalemler 

imzalayacak ve kalpler muhafaza edecekler” yazar).    

S.S : “Bükreş'te”: Karikatür, nu:33, ön kapak (İki Türk askeri arasında Romanya ile 

ilgili konuşma).                 

S.S : “Son makalelerim”: Karikatür, nu:33, arka kapak (Yazar arkadaşına son yazdığı 

makale hakkındaki görüşlerini sorar. Arkadaşı dostluğumuzun bozulmaması için bu 

konuyu konuşmayalım, der). 

S.S : “Petrograd ihtilâli münâsebetiyle”: Karikatür, nu:34, ön kapak (Dört asker kağıt 

oynarken Nikola Sayım suyum yok… uçuyorum der. Povankaro ise oyun sonunu 

bekleseydin çatlar mıydın, der).                   

  X  : “Moda”: Karikatür, nu:34, s.6 (Tahta oturmuş bir kadın, sağ elinde bayrak var. 

Karşısında küçük cüsseleriyle adamlar ona doğru ellerindeki kağıtları atıyorlar).   

S.S : “Çocuk”: Karikatür, nu:34, arka kapak (Çocuk babasına karşıdan gelen adamın 

boynunu neden kat kat olduğunu sorar. Baba düşüncelidir ve cevap vermez). 

İ.Halagu : “İngiliz”: Karikatür, nu:35, ön kapak (İngiliz komutanın tacını tahtını 

elinden alan bir ayı elinde taht kuru kafaların üstündedir. Komutanın milletine layık 

olmadığını söyler).                    

  X : “Moda”: Karikatür, nu:35, s.6 (Moda: Karikatür, nu:34, s.6 (Tahta oturmuş bir 

kadın, sağ elinde bayrak var. Karşısında küçük cüsseleriyle adamlar ona doğru 

ellerindeki kağıtları atıyorlar).   

  X : “Rejinin müdür-i edip ve melihi”: Karikatür, nu:35, arka kapak (Sigara dumanını 

ve bir insan başı). 
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S.S : “Kahvede”: Karikatür, nu:36, ön kapak (Gazeteyi ters tutan adama diğeri, 

gazeteyi ters tutarsan okuyamazsın deyince okumuyorum, resimlerine bakıyorum, 

der).                     

S.S : “Derste”: Karikatür, nu:36, arka kapak (Sol eli cebinde sağ eli havada bir 

öğretmen). 

KBD: “Çin, i'tilâfa teslim oluyor”: Karikatür, nu:37, ön kapak (Çinlinin etrafını saran 

itilafçılar görülüyor). 

S.S : “Mısır çarşısında”: Karikatür, nu:37, arka kapak (Satıcı ile Ecnebi oturur 

vaziyette, iki yaşlı adam ve bir karı koca onlar arasında geçen konuşmayı dinlerken 

görülüyor).    

KBD: “Milikof”: Karikatür, nu:38, ön kapak (Başında tacı ile yanındaki sandıktan 

çevresindekilere para dağıtan Milikof karikatürize edilmiş). 

KBD: “Sulh ve Rus ihtilâlcileri”: Karikatür, nu:38, arka kapak (Pencereden bir adam 

aşağıdaki insanlara eliyle işaret eder).     

S.Aziz : “Dünün düşmanları bugünün dostları”: Karikatür, nu:39, ön kapak (Ortada 

sivil giyimli bir adam iki düşman askerini barıştırırken görülüyor). 

S.S : “Cezâ tertibi”: Karikatür, nu:38, arka kapak (Adam koltukta sol eli havada 

önünde üzgün duran çocuk diğer koltukta kadın elinde yün işlerken  suçu olan 

çocuklarına ceza konusunu konuşurlarken karikatürize edilmişler). 

S.S : “Çin”: Karikatür, nu:40, ön kapak (İki kişi biri Çinli zayıflık konusunda 

konuşurlar).          

  X : “Aşk belası”: Karikatür, nu:40, arka kapak (Kadın ve erkek yatakta önlerinde 

kanatları olan bir kız. Adam, bu aşk meleği evin içine sokulduktan beri horuldayarak 

uyuyabilmek ihtimali kalmadı, der).  

Ağır Sütrî : “Nikola”: Karikatür, nu:41, ön kapak (Savaşlarda elleri ayakları sargılı 

olan iki kişi.  Bunlardan Nikola, artık İstanbul’u almak arzusunda olmadığını 

yanındakine söyler).            

S.Aziz : “Ayestefanos'ta avcılık”: Karikatür, nu:41, arka kapak (Avcı önünde güzel 

bayan ve etraflarında köpekler var. Avcı köpeğine, akşam eve gittiğimizde sakın ha 

gördüğün şeyi haber verme, der).   
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S.S : “İngiliz ve Fransız”: Karikatür, nu:42, ön kapak (Fransız, İngiliz ve Rus 

askerleri ayakları kesik, koltuğunda koltuk değnekleriyle görülmektedir). 

KBD: “Bir diplomatın zevcesi”: Karikatür, nu:42, s.3 (Yemek hazırlığı yapan karı 

koca).    

Soresco : “Dildâdesizlik sebebiyle”: Karikatür, nu:42, s.3 (Balkon demirlerine 

oturmuş güzel bir bayan : “Kendimi pencereden atacağımı zannederek imdadıma 

koşacaklar arasında herhalde bazı prestijkarlar bulacağıma eminim” der).   

KBD: “Çin ve harp”: Karikatür, nu:42, s.4 (Tren istasyonu ve kalabalık karikatürize 

edilmiştir).      

KBD: “Londra'da bir lokantada”: Karikatür, nu:42, s.4 (Kadın ile erkek yemek 

menüsüne bakarlar).      

Soresco : “Modistre dükkanında”: Karikatür, nu:42, s.5 (Moda dükkanında bulunan 

müşteri kadın dükkan sahibi kadına hitaben : “İnşallah kocacığım şimdi gelmez; zira 

beni böyle çiroz gibi görürse mutlaka boşar” der).       

  X : “Duma’da bir hayal”: Karikatür, nu:42, s.5 (Bir asker ve karşısında kadın 

bulunmaktadır).       

KBD: “Paris'te bir lokantada”: Karikatür, nu:42, s.6 (Masada oturmuş üç şahıs 

önlerine konan kemikli ette et ararken görülür).        

KBD: “İngilizlerin…”: Karikatür, nu:42, s.7 (İngiliz istihbaratçıları ve onların 

Stokholm’a gitmesi anlatılmıştır).         

KBD: “Dişçi”: Karikatür, nu:42, s.8 (Dişçi müşterisine içiniz rahat olsun artık 

rahatsız olmayacaksınız; çünkü ağzınızda diş kalmadı, der).          

S.S : “Şeca'at arz ederken merd-i kıpti sirkâtin söyler”: Karikatür, nu:42, arka kapak 

(Karı koca ve çocuk arasında geçen konuşma). 

 S.S : “Harîb ve demir karasının kurbanı olan Vilson”: Karikatür, nu:43, ön kapak 

(Bir kuru kafa, ağzı halka ile tutturulmuş bir esir vaziyette görülmektedir).  

S.S : “Avusturalyalı”: Karikatür, nu:43, s.3 (Biri diğerinden küçük iki asker. Küçük 

olanı büyük olanının elbisesini keserken diğeri elinde bıçak ona saplamaya 

çalışırken).    
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KBD: “İstikrâz değirmenleri”: Karikatür, nu:43, s.3 (Bir Alman değirmenden altın 

dökülürken görülür).    

G.D : “Bir İngiliz mektebinde”: Karikatür, nu:43, s.4 (Müdür ile bir öğrenci velisi  

konuşurken görülmekte, ayrıca öğretmenin talebesine ders vermesi de karikatürize 

edilmiştir).    

  X  : “Tabi'i bir keşf”: Karikatür, nu:43, s.4 (Rüzgarda eteği açılan ve arkasında onu 

gören bir adam).    

S.S : “Emirber”: Karikatür, nu:43, s.12 (General Nikol ile asker arasında geçen 

konuşmada Asker: “Alman mukavemeti iskat edilemedi! Nikol, demek ki ben sükut 

ettim” der).     

S.S   : “Muhtekrik Te’essürü” : Karikatür, nu:45, s.1. (Eli pençe vaziyette bir adam 

güzel bir bayanın ardından bakarken görülür.). 

G.D   : “Muktesit Bir Yüz”  : Karikatür, nu:45, s.2 (Anne kızına öğlene doğru 

uyandığı için artık sen de değiştin, der. Kızı da ben idare iktisat olsun diye geç 

kalkıyorum, der.). 

KBD    :  “İngiliz İaşe Nazırı”: Karikatür, nu:45, s.2. ( İngiliz Bakan beraberinde dört 

garsonla erzağın bolluğunu gösteren bir fotoğraf çekilirler.). 

X     : “Cürm ü Şuhut”  : Karikatür, nu:45, s.3. (Kaynana evlilik öncesi kızını damatla 

odada yalnız görünce efendi kızımla gizli gizli konuşmanız hiç hoşuma gitmiyor, 

artık her şeyi aleni olarak yapmanız lazım, der. Damad da valide ben de bundan başka 

bir şey yapmadım ki, der.). 

KBD : “Lord Giray’ın Düşünceleri” : Karikatür, nu:45, s.5. (Lord Giray masada 

düşünceli vaziyette elindeki kağıtlara bakarken masanın etrafı da kağıtlarla doludur.). 

KBD : “Tedbirli Bir Ev Kadını”  : Karikatür, nu:45, s.5. ( Erkek eşine azizem artık 

zayıflamak istiyorum, çünkü bir takım elbise ısmarlamak niyetindeyim, der. Eşi, ben 

bir kat elbise yaptığım için artık semirmeye çalışacağım, der.). 

S.S : “Yüksek Mektepte: Sarf İmtihanı” : Karikatür, nu:45, s.6. ( Öğrenciye bitaraf ne 

kelimedir diye sorulur, talebe de ismi olup cismi kalmayan bir kelimedir, der.). 

X    : “Paris’te Patinaj Salonunda” : Karikatür, nu:45, s.7. ( İki bayan buz pateni 

yaparken kayan adamı tutarlar.). 
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Agustudi: “Romanya’yı Nereye Götürüyorlar?) : Karikatür, nu:45, s.12. ( Boynuna ip 

geçirilmiş bir Romanyalı asker idam edilir.).     
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3. Seçki 

       3.1. Seçilmiş Metinler 

“Hande Diyor Ki” 

       Bırakınız tabiatın gözlerine gizli bir siyah bir gözlük takarak dünyaya yolladığı 

bedbinler ve yüzlerinin derisiyle dudaklarının kenarlarını fazla gerdiği abusler inkar 

etsinler; ben bütün insanların munis ve en sevimli dostuyum. Aynı zamanda şen ve 

mütehekkim bir dost. Ademle Havva yüksek yuvalarından ağlayarak toprağa 

düştükleri zaman kalplerinin şuursuz arayıp beklediği bendim. Ve o vakitten beri 

bütün insanlar benim arkamdan koştular. Derin bir karanlığa saplanan bir ziya 

hüzmesi gibi insan yüzlerinin geceleri içinde bazen bir küçük parlayışım olur ki 

kıymeti onlara ödetmem lazım gelse belki hayatlarını fedaya hazırdırlar. Bazen bir 

güzel kadının gözlerinin içinde bir an şimşek gibi çakar bazen  bir küçük çocuğun gül 

dudaklarında bir kuş gibi öterim. Hayat birini okşamak  için ellerini uzattığı zaman 

karşısında olanı bulur.Dünyanın en tuhaf şeylerini en nafiz gözlerin bebeklerinde 

evvela ben seyrederim.Ve o zaman hayatımın en bahtiyar vakti kendime ve 

gözlerinde misafir olduğum insana verdiğim keyfe ekseriya karşımızdakilerin 

zararına olur. 

       Bazen insanlar muazzep şakaları yaparım. En çekindikleri, en beni istemedikleri, 

istememeye mecbur oldukları zamanlarda onlara musallat olurum. Sınıflarında cezaya 

kalkan yaramaz çocukları bir derde uğratan mücrim ekseriya benim mühim ve ağır bir 

havasıyla oturanların ruhunu ezen büyük meclislerde tokmağı bozuk bir kapı gibi 

daima aralık duran bir ağızdan nasılsa kaçan bir lakırtıyı işitip herkesin tedbir ve 

ihtiyatıyla kavga ederek dudaklarında püsküren benim. Sevmeyen bir kadının önünde 

diz çöküp sesini titreten genç aşığın tavırlarındaki garabeti onun kayıtsız gözlerine 

gösterip bütün ciddiyetine rağmen yelpazesinin arkasından veya mendilinin altından 

taşan benim. 

      Fakat bu küçük şakalar insanlara yaptığım büyük iyiliklere yanında ne kadar 

ehemmiyetsizdir. Öyle iken yine onlar beni ne kadar çok ve çabuk unuturlar. 

Meramlarını anlatmaya yaradığı için lisana müteşekkirdirler. Halbuki acaba ben 

olmasam ne kadar aciz kalırlardı. Her insan hayatında kaç kere kelimelerin 

anlatamadığı ince bir manayı ifade etmek için bana muhtaç olmuştur! Kaç kere bir 

kadının dudaklarıyla vermeye cesaret edemeyeceği bir cevabı, yahut daha doğrusu 
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dudaklarıyla söylediğinin tamamen aksi olan cevabı gözlerinde ben verdim. Sesin 

namahrem kulaklara duyulmadan vazifesini yapamayacağı yerlerde kaç kere ben ve 

neden daha baliğ bir lisan olup karşımdaki ile konuştum. Kendi benliği içinde mahsur 

harici aleme örtülü ruhların duygularını dudaklarının üstünde titreyen gölgemle 

muhatabına kaç kere ben ifşa ettim. 

       Sonra o kadar uysalım ki. Su gibi konduğum kaba göre şekil alırım. Her çehre 

benden kendisine layık olan bir ürünün çıkarır, alır. Bazılarının hazımla meşgul 

miğdelerinin bütün yorgunluğunu, bazılarının ruhlarındaki dikenli istihzanın bütün 

sivriliğini, keskinliğini ince hatlarımdan aksettiririm. Bazı güzel çehrelerde süzülür, 

incelir bir çiçeğin kokusu, yahut bir cümlenin ahengi gibi esiri, girizan bir şey olur, o 

hüsnün kıymetine yeni bir cazibe ilave ederim… Aynı zamanda tek ve 

namütenahiyim! 

       Fakat dikkat ediniz; her gördüğünüzü ben sanmayınız; taklitlerimden sakınınız. 

Çünkü bu yalancı insanlara asla itimat edilmez: O kadar sahtekardırlar ki! Bazen gizli 

bir kanıtı göstermek istemedikleri bir sıkıntıyı bir mahcubiyeti gizlemek için yüzleri 

beni taklit eder. Bazen en derin bir acı bile dudaklarında benim çirkin bir resmimi 

çizer. Hatta bana türlü renkte ve   türlü tatta isimler de verirler: Sarı, kırmızı, siyah 

hande ve zehir hande derler! Fakat bu sahte ve kalıp handeleri benden ayırmak pek 

kolaydır. Bir kedi arslana benzerse onlar da bana o kadar benzerler. 

       Gözlerin, yanakların, dudakların, çenenin istirakiyle bütün çehrenin bir sevimli 

çiçek gibi inkişafı, yahut eğer gözleriniz kapalı da göremiyorsanız, kulaklarınıza 

inşirah veren gören bir ses salkımı ki büyüye büyüye ince, nazik bir billur şakırtısı 

olur… İşte benim hakiki hüviyetim! Beni bundan tanıyınız.  

       Son günlerde tuhaf bir teklife maruz kaldım. Benden adımı istediler. Dünyanın 

tuhaflıklarını yazıp çizerek karilerinin yüzlerinde beni uyandıracak bir gazeteye 

koyacaklarmış. Ben gülerim güldüremem, dedim. Israr ettiler, verdim. Feda olsun. Bu 

gazetenin yaprakları çukur ve tümsek aynalar gibi her aksettiği şeyi 

tuhaflaştıracaklarmış; görenler ihtiyarsız gülecekmiş. Ne iyi! O halde, sevgili kariler 

sizinle dostluğumuz artacak. Daima beraber bulunacağız. Teklifsizce adımı isteyip 

alan bu yeni dostumun dostu sayesinde daima yeni şeyler göreceğiz. 

       Yalnız bu yeni dosta şimdilik yegane nasihatim budur ki gülünç olmadan 

güldürücü olsun! Bu iki şey birbirine pek yakın bir uçurumla bir tepedir ve birincisine 
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düşmeden ikincisine uçmak, zekasının kanadı kırılmayanlar için, pek güç değildir. 

Dünyaya açık ve uyanık gözle bakıp her gördüğünü aynen göstermek kafi. Bütün 

dünya o kadar tuhaf ki hatta onu daha tuhaflaştırmak için emek çekmeye bile hacet 

yok! Dünya kurulalıdan beri ben dudaklarda açılıp havalarda titremekten yoruldum, 

bezdim, alem tuhaf olmaktan bıkmadı, usanmadı. Son zamanlarda ise her şey gibi 

tuhaflık da baş döndürücü bir çabuklukla ilerliyor.  

 

       O halde “Hande”nin tılsımlı aynasına gözlerinizi dikiniz; ve onun size vereceği 

nurulzata hazırlanınız. Ve şimdiden itiraf ediniz ki şekerin pahalı olduğu bu günlerde 

ne kadar ucuz etrafınızı aydınlık ve tatlı görmek bir saadettir!...  

               [C.S. “Hande Diyor Ki”, Hande, S.1., 18 Temmuz 1332, s.3.] 

 

“Fazıl Ahmed Bey” 

       Bir elinde kağıt fener ,diğer elinde bir uzun asa, Fazıl Ahmet Beyefendi sağda 

solda alafranga mevazide, en alaturka semtlerde kemal-ı ehemmiyetle birini arıyordu.  

     Dolaştı, dolaştı Ayasofya civarında bir hoca efendiye rastgeldi. Ondan bir şeyler 

sordu. Meğer hoca hafız-ı kütbimiş. Onun arası ile Ayasofya kütüphanesinin raflarını, 

minderlerini, post kilerini alt üst etti, aradı, aradı bulamadı. 

     Pür-yeis ve fütur o semtten uzaklaştı. Karaca Ahmet kabristanında kitabeleri 

büyük bir dikkatle okuyor, arıyor, arıyor, yine aradığına müsadif olamıyordu. 

     Üsküdar’dan kalktı. Bir sahaf dükkanına uğradı: Sahibi mürd-i iraniye bir deste 

sual irad etti. Yine fena halde kızdı. Kalktı, gitti. Köprüden güneş altında, elinde kağıt 

fener, diğer elinde bir uzun asa olduğu halde meşar-i  ileyh hazretlerine  tesadüf ettim 

ve sordum: 

     -Mevlana! Sizi bu yakınlarda  her yerde görüyorum. Geçende, birkaç saat 

zarfında hem Ayasofya’da, hem Fatih’te hem Üsküdar’ın o “Merk  abad-ı  serv a serv 

ve senpa= senginde” , ne arıyordunuz?  Bir şey mi? Kaybettiniz? 

Hazret  cevaben bana  etti: 

-Evet! Azizim, bir hayli vakittir Fazıl Ahmet Bey’i kaybettim. Kendisini aradım; 

bulamadım. (Tanîn)de aradım; bulamadım. Sonra da aklıma geldi. Gittim Sinan Paşa 

merhumun  mezarını kazdım; onun içinde aradım, bulamadım. 
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     - ….. 

     -Saçmalıyorum mu, zannediyorsunuz? Efendim Fazıl Ahmet Beyefendiyi ? Ta 

kendisini…  

beni, kendimi, bendenizi aradım, aradım, bulamadım. Dediler ki Amerika’nın  gayr-ı 

resmî hafiyeleri (dedektif) sanat-ı ceset vücuda begayet mahir imişler. Onlara 

yalvardım. Yine bulamadım. Taharri acenteleri çok imiş. Cümlesine birden müracaat 

için mektup yazmaya vaktim olmayacak. Celal Nuri Bey’in kalemine müracaat ettim. 

Tab makinesinin tabından büyük bir süratle mektuplarımı yazdırdım. Yine bir netice 

çıkmadı. Kendimi vücudumda arıyorum, bulamıyorum. Acaba ben nereye gittim? 

Eğer biliyorsanız lütfedip de söyleyiniz yahu! Fazıl Ahmet Bey nerede ? Başı küçük 

olsa lekayte diye zabıtaya teslim ederler. Acaba Fazıl Ahmet Bey nerede?  

Üslubundan da anlaşılmıyor ki gazetelerde peçen makalatta üstadülalatta  bulunalım. 

Bu son merhum “Üslub-ı beyan aynıyla insandır” demiş. Azim hata etmiş.  

  [Ecdel-i Enverî, “Fazıl Ahmed Bey”, Hande, S.3., 3 Ağustos 1332, s.6.]  

 

“Ele Geçen Hatırat” 

Som muharebelerinin birinde ölen Sorbon’dan lisaniye Mösyö L.’nin bir hatırat 

defteri bulundu. Mösyö L.’nin acıklı ve ya gülünç, fena ve ya iyi bir çok hatırası var. 

Ben size bunların arasından gülünçlerini ve iyilerini ayırıyorum:         

  [F.R. “Ele Geçen Hatırat”, Hande, S.2., 28 Temmuz 1332, s.7.]                                                                                                                                         

….. Küçükten beri deniz kadar kayıtsız dağ kadar gururlu,  ırmak kadar şen, 

hava kadar serbesttim. Geçen sene Sorbon’dan lisaniye almıştım. Doktora tezi için 

müsavat-ı beşer……... hakkında tetbiattı bulunurken askere alındım. Sevindim 

denemez yakalandım. Bilmem yurdum, ki insanının yirmi yaşının o günde 

kavaninden, nizamattan teamülattan örülmüş bir ağ var.  

İşte kıyafetim gösteriyor ki askerim. Baştan topuğa kadar düğme ilik ve sarığı 

dolu bir kıyafet. Arkadaşlarımın şehadetlerine göre bu kıyafet altında çevik, dinç bir 

askere benziyorum. Kimi direkleri ucunda kandiller, geceleri, yıldızlara benzediği 

gibi... Tavsiye ederim: Şekillere aldanmayınız, insanları kalplerine sorunuz. Bu küçük 

et parçalarını istintak masasına oturtmak kabil olsa sözün ve yazının binde kaç doğru 

olduğunu görürsünüz. Ma‘mafih ben size olduğu gibi anlatacağım. İçle dışın işte bu 
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esvapla bu vücut gibi bir santimlik mesafe içinde nasıl birbirinden yüzlerce fersah 

ayrı olduğunu görünüz.  

Askerlik da‘vetnamesini aldığım vakit niyet külahı almış bir çocuk gibi 

memnun oldum. Yeni bir macera, yeni bir hayat, yeni bir fak…. içimde bir sevinç, 

sevinç değil bir merak vardı.  

- Ne olur ? diyordum. İnsan bir ay merak, bir sene Tibet’te oturur. Afrika 

çöllerinde aylar geçirir. Askerlik benim için Tibet gibi, Afrika çölü gibi bir şey.. Bir 

sene onu tecrübe edeyim... 

Halbuki işte ne Tibet, ne Afrika çölü… Henüz sivillikle askerliğin farkını 

anlamayan varsa rüyama girsin zihnimi dolaşsın, düşüncelerimi avlasın. Hayatım 

rüzgar önünde ters dönen bir şemsiye benzedi: Telleri, kumaşı, her şeyi ters dönen bir 

şemsiye…  

Birinci günü korkunç bir müferred muhatap hücumu içinde kaldım. Yüzbaşım 

mütemadiyen soruyordu :  

                   - Sen Kimsin ?  

                   - İsmin ne ?  

                   - Kaç yaşındasın ? ileahir.. 

Babamı askere almışlar ve sevkelkader bana zabit olmuş sanıyordum.  

Fark yalnız bundan ibaret sanmayınız, her şey ters: Evde uykunuz gelir, burada 

uykunuzu getirirler. Evde yersiniz, burada yedirirler. Evde kalkarsınız burada 

kaldırırlar. Bütün işleriniz sarı tenekenin muhtelif seslerine bağlı : Yemeğe, harekete,  

istirahate, uykuya bütün ihtiyaçlarınız onun ıslığı önünde gidersiniz. Eminim ki 

gökteki melekler boruları bile bu kadar sihirli değildir. Burada her hareket daimâ kati 

suret keskin olmalı… Bir iki günde zihnim o kadar altüst oldu ki yazı bile yazarken 

kalemimin ucuna (dur) ve (çök) adatlarından başka bir şey gelmediğini 

hissediyordum. Hal, mazi, şart ve ihtimal sigaları sanki yok oldu. Rüyalarıma giren 

uzun boyunlu, geniş omuzlu, iri başlı ve şiirlerini işte bu hali teşkil eden periler bile 

şimdi baş diyem, diyen adım hat gibi göz karşıda, eller yarım tahlisiyeler gibi kalçaya 

bitişik geçiyorlar. Ağaçların kıvrıntılı, kubbemsi dalları telgraf direkleri gibi dümdüz, 

dosdoğru görünüyorlar. İntizamsız, dağınık dalga sesleri sahillere geçit resmindeki 

kıtaların ayak sesleri gibi rap rap vuruyorlar. Sanki deniz artık terennüm etmiyor 
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daima bir geyiklüs kumandalı sopa darbeleriyle suları döğdürüyor. İnanır mısınız ki 

yıldızların gurub ve tulularında bile artık sağa ve sola çark hareketleri keşfetmeye 

başlıyorum. Çok defa ayı ortada general çadırı, evin ışıkları, pişdarı, arkayı demdar, 

diğerlerini canipdar görüyorum. Bazıları ava çıkmış gibi, bir kısmı pusuda bazıları 

şarapnele uğramış kıtalar gibi karma karışık... Gök ve ufuklarında ilham aradığım 

geceleri şimdi artık piyade planları tanzim etmekle uğraşıyorum. Ayla güneşin 

kavgalarına ait şiirler yazan, destan ve hikayeler düzen karun ola ve vasıta şa‘irleri 

mutlaka zaman askerden yeni çıkmışlardı. Bu kadar olsa iyi: Askerlik ve talim 

tesirleri bütün görüşlerimi değiştirdi. Artık acemi nefer mangaları gibi uçları sağa sola 

kaymış sokakları hiç sevemiyorum. Tevekkülü belirleyen bu kadar düz değil. Artık 

evlerin alt tarafı düşmüş dolak gibi öne eğrilmiş sarkık duvarları ve üst tarafı bozuk 

kasket gibi gayr-ı muntazam ehramlaşıp müdürleşen çatıları tuhaf görüyorum. O, 

cephesini aşmış teras çıkıntılarına “Hazır ol” vazi‘yette karnını içeri alamamış  askere 

bakan yüzbaşının bakışıyla bakıyorum. Kaç defa sokakta dostlarımın dad ayaklarla 

attıkları adımlar kanıma dokundu.  

Siviller sağ tarafa bir şeref vermişler. Askerlikteki ehemmiyet solundur. Soldan 

döner, sol ayağı gibi atar, selâmı sol ucunda taşırsın. Askerlik size mutlaka bir 

yadigar, bir hatıra, bırakacak.. 

Biri diyor ki :  

- Askerlik bir taraftan ahiret gibi ; herkesi müsavileştirecek. Doğru, fakat 

müsavileşmek sathın en yüksek dalga irtifaına çıkması değildir..  

Bir diğeri :  

- Bu fikirler sizde oldukça eminim ki harpte fedakarane olmayacaksınız, dedi.  

Ben korkuyorum ki arkadaşlarım sulh zamanında intihar etmesinler. Siz ateş 

hattında her birimizi volterlosunu kaybetmiş sevgili Napolyonmuş gibi göğsünü 

süngüye ve kurşuna açmış insanlar olarak göreceksiniz.  

Bununla beraber hiç olmazsa midemiz, hançeremiz ve gözlerimiz hoşnut: Biri 

az ve intizamsız dolmaktan, biri ancak iki üç defa serinlemekten, biri on beş saat açık 

kalmaktan kurtuldu. Burada çok yiyor, çok içiyor, çok uyuyoruz. İnsan bu suretle 

meşhur İngiliz feylesofunun iyi bir insanın gayesi hakkındaki nasihatını tutmuş 

oluyor ki ne olursa olsun herhalde bir feylesofun nasihatıdır.  
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“Sükut-ı Üdeba Hakkında Tahkikat” 

     Tanin dostumuz ortaya eski bir mesele çıkardı: Sükut-ı üdeba, bunun sebeplerini 

bizzat üdebadan ve üdeba muhiplerinden tahkik etmeyi düşündük. Alelacele 

topladığımız fikirleri ayrı ayrı neşrediyoruz: 

…Harpten evvel çok yazıyoruz  diyorlardı. Şimdi  hiç yazmıyoruz, diyorlar. Ne o 

doğru ne bu: Eskiden fena yazan vardı, şimdi iyi yazan yok. 

 …Ben goraşam kanuni nokta-i nazarından düşünüyorum: Harpte insan en çok harp 

haberlerini ve cephe telgraflarını okur. 

…Kumaş altın pahasına çıksın, dökme elmas fiatına  satsın, terzi aynı ücret-i  

amaliyeyi alır. Ücret-i üdeba ise matbaa galası mürettip nedreti, kağıt kahtı ile 

mebsuta düşer. Halbuki tabir-i caiz ise başın motoru midededir. 

…Üdebayı soran yok, yazılarını soruyorlar! 

…Harp fırtınadır: Hassasiyeti mutedil hava ister. 

...Büyük borsalarda ancak bilon sahipleri iş görür: Büyük vakayi karşısında  dahinin 

sözünden başka söz iz bırakmaz.  

…Harbin dumanı peri sanatı kör ve top sesi sağır eder. 

…Eskiden kalemi kılıçla mukayese ederler  ve kalem kılıç kadar iş görür, derlerdi. 

Fakat o zaman havan topu yoktu ki … 

…Üdeba balıklar gibi yem peşinde koşar: Hangi ağ zenginse onları o tutar. Eski 

zamanlarda muvaffakiyet saray öcülerinindi, sonraları memuriyet kazandı. 

…Bence üdeba susmuyorlar, söz biriktiriyorlar: Hele sulh olsun, bu harp için dökülen 

kandan ziyade mürekkep sarf edilecek. 

…Bizde ve bütün memleketlerde harp devam ettiği müddetçe bütün seslerin ittihadını 

vatan- perlik muktezası gösteriyorlar:  Bütün sesler ancak sükutta birleşebilirler.  

…Üdeba efendiler de susarmış !    

 

[Maslot, “Sükut-ı Üdeba Hakkında Tahkikat”, Hande, S.3., 3 Ağustos 1332, s.3.]         
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 “Emperosyonizim  Şarka Uyar mı?” 

       Galatasaraylılar yurdunda ilk defa olarak kuşat edilmiş olan resim sergisini 

ziyaret edenler orada şahidi oldukları asar-ı nefise ve güzideden memleket için pek 

parlak bir istikbal hazırlanmakta ve tarih sanatımız altın harflerle  yazılmaya layık bir 

sahife ilave edilmekte olduğu ümit ve kanaatiyle ayrılmışlardır. Sergiyi birkaç defa 

ziyaret ettim ve her defasında da bu fenn-i vaziat ve zevk-i selim meşhurunu keman-ı 

merak ve iftiharla tedkik ettim. Yalnız bir nokta , nazar-ı dikkat ve hayretimi celb etti 

: Güzel şarkımızın letafet –i tabiiyye ve bestesini tabiatın zerafet ve mülayemetine 

tevafuk etmeye sert bir fırça ile tersim ve tasvire gayret edip ve adeta emek sarf 

etmeyen empresyonistlerimizin halidir. Şark, bırak sularının şeffafiyetiyle kalbe neşat 

veren yeşillikleriyle daima pak ve saf olan feza-yı semasıyla bir fırça darbesiyle 

tersim olabilecek bir vaziyette halk edilmiştir. Şairlere  ilham şiir ve hayal eden 

mütefekkirlere bir zemin ve say-ı fikir ve inşa olan Şark alelacele bir kurunu 

çizercesine bir iki saat zarfın da tersim  olabilecek bir levhaya zemin olamaz. Şarkın 

güzel ziyası cefalkalem ihmalkar  bir süratle kağıt üzerine aks ettirilemez. Bir ressam 

fırçası ne kadar mahir olursa olsun güzel manzarasına dayanamadığı bir şey’i 

muşamma üzerine  taklitten acizdir. Görülen bir manzaranın insanda hasıl ettiği tesir 

ve ihtisası tasvirden ibaret  olan ve empresyonizm kelimesiyle ifade edilebilen usul-ı 

tersim mai semalı, beyazı ziyalı Şark’a kabil tatbik değildir. Ressamlığın - bazıları 

tarafından takdir edilmiş olan - bu şubesi ancak zi-hayatı camdan tabiiyi saniiden 

tağrik etmek güç olan Garbın  o bulutlu ve karanlık memleketlerine, o sisli manzara-i 

tabiilerine kabil tatbiktir. Bizde her şey berrak ve parlaktır. Tabiatı daha iyi temaşa 

edebilmek için onu daha ziyade karartmayalım ; ve elmas kadar şeffaf ve parlak olan 

tabiatımızı bulut arkasından  görmeyelim . 

            [S.Y., “Emperosyonizim  Şarka Uyar mı?”, Hande, S.12, 19.Ocak.16, s.2.]               

 

“Atasözleri” 

“Sözde darb-ı mesel iradına söz yok amma 

Söz odur aleme kala bir darb-ı mesel” 

     Nâbî 
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       Dün gece birkaç arkadaş harb-i umumîden bahs ile hasbihal ediyorduk.. 

Arkadaşımın biri durub-ı emsal ile istihare etmeyi teklif eyledi, hemen kabul ettik. 

Filhakika bu meseller şuun-ı cariyeye, rical-ı asra o kadar uygundu, ki hem hayret 

ediyor, hem de bu manidar, dakik sözleri ibda eden atalarımızın ruhlarına Fatihalar 

okuyorduk. 

       Romanya’nın haline muvafık çıkanları diğerleri takip etti. Derken yekün gittikçe 

kabardı. İşte bazıları: 

Romanya – Deve boynuz ararken kulaktan olmuş – Sırçadan evde oturan komşularına 

taş atmamalı – Kendi ipini kendisi çeker – Şeytanla kabak ekenin kabak başında 

patlar. 

Romanya Ordusu – Topa tutulmuş maymuna döndü. 

Almanya, Romanya kralı – Kartala bir ok konmuş, bir de görmüş ki yeleği 

kanadındır. 

Filipesku – Safa-yı hatır ile eyledi cehime sefer. 

Takiyunesku – Yılan deliği bin altına. 

İtilafiyyunun Romanya’ya Muaveneti – Leyleğin yuvadan attığı yavru gibi yakadan 

attı. 

Markiloman ile Peter Karb – Doğruluk sofa bağıdır batmaz. 

Mareşal Fon Hindenburg – Yel kayadan ne alır? 

Maknezen – Attığını vurur, tuttuğunu koparır. 

General Jufer – Karanlığa tabanca sıkar. 

Askevit – Karagöz perdeden düşer gibi düştü. 

Belçika, Sırbistan, Karadağ ve Romanya – Arayan Mevlasını da bulur, belasını da. 

Bu memleketlerin kralları – Arpacı kumrusu düşünüp duruyorlar. Ölme eşeğim ölme 

yonca bitecek – El intizar eşeddü minennar. 

İtilafiyyun ve Harp – Bağ dua değil çapa ister. 

Sabık Portekiz Kralı – Cihan tutuşsa içinde bir eski hasırı yok. 

Briyan – Arefe günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar – Ağz-ı hafafî 
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Amerika – Tazıya tut, tavşana kaç. 

İngiltere ve bitaraf küçük devletler – Zehirden şifa, kahpeden vefa gelmez – Uçan 

kuştan imdat olmaz. 

Yunanlılarla İtilafiyyun – Gölge etme başka ihsan istemez. 

Alman İstikrazı – Ekmeğini katığına denk eden bir vakit aç kalmaz. 

İngiltere, Irak – Yanlış hesap Bağdat’tan döner. 

Fransa – Çukura düşmüş çıkamaz, pır pır eder uçamaz. 

Kral Nikita – Hancı tavuğu gibi yolcu artığından geçinir. 

Edvard Giray – İpi ile kuyuya inilmez. Bakar kör. 

Kral Konstantin – El için yanma nara, yak çubuğunu safanı ara. 

Venizelos – Yürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir. 

                                                   

[Turabî, “Atasözleri”, Hande, S.21, 8 Kanun-ı Evvel 1332, s.4.]               

  
 

“Neler de Neler” 

       Anlaşılıyor! “Hande” , artık ismine layık olduğunu aleme göstermek için tüy 

değiştiriyor. Bu da iyi kötü bir terakki bir maharet değil mi ya?... Değişiklik daima 

halkın teveccühünü kazanmaya yegane çare olduğunu anlamış olmalı ki daima 

yeniliğe heveskar!... 

       Bana bundan bahseden birine sordum: 

- İyi ama, bu değişiklik nelere münhasır bulunacak? 

Muhatabım cevap verdi: 

Birçok şeylere… Ve bilhassa ünvanında gülünç bir başkalık olacak… Orada, “Hande 

Babanın” resmi bulunacak ve bu da iki gülen baş arasında gülecek. 

-Peki ama, makalat sernameleri olan suretler kafi derecede gülmüyorlar mı ki ilk 

sahifenin ta tepesine koskocaman bir levha gibi gayet gülünçlü bir şey konuluyor? 

- Doğru ama, gülmenin de çeşitleri var… Evvelce yalnız tebessümle iktifa 

olunuyordu; şimdi ise, küçüklüğümüzden beri koca ninelerimizden, dadılarımızdan 
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işitegeldiğimiz dev masallarında, güldükleri zaman kahkahalarının şiddetiyle ağaçları 

sarsan, ufak tefek eşyayı deviren devlerin gülüşü gibi sürekli kahkahalarla gülmek 

lazım… İşte bunun için… 

- Buna bir şey diyemem… Fakat gülmenin de fazlası insanı…ne kaçırtırır. 

- Canım, bunlar hep gülmemeyi adet edenler tarafından uydurulmuş asılsız şeyler… 

O kişiler ne gülerler, ne gülebilirler ve ne de gülmenin yolunu bilirler… Çünkü 

gülmek şerefinden mahrum olarak dalaksız yaratılmışlardır. Bazılarının dalakları 

varsa da mutlak tabakalıdır. Hem bu sözler bile fazla.. Memleketimizde esasen dalak 

hastalığı hemen hiç yok gibidir. Zaten birçok ciddi, ciddinin ciddisi olan, bazı 

gazeteci arkadaşlarımız gibi yalnız zahiren ciddi görünmeyen birçok kimseler 

gülmekten pek hazzederler…Tavrınız bak tanır mısınız? 

- Vakıa size pek sık gelirdim., lakin kendisine hiç tesadüf edemezdiniz; çünkü bundan 

tam üç yüz seksen sene evvel dünyadan ahirete göçmüştür. Fakat onu şu 

kütüphanenin rafları üstünde bulabilirsiniz; zira zamanın en büyük feylesofu ve pek 

değerli bir muharriri idi. Hande müessisleri kendisini pek iyi tanırlar. Bu maruf 

feylesof “Deliliğin Medhiyesi” ni yazdı. Asıl Flemenkli olduğu halde bu medhiyeyi 

yazmak için İngiltere’ye kadar gitmekten çekinmedi. Sonra, “Şöyle Böyle” dediğime 

sebep hemen hiçbir şeye ehemmiyet vermemiş olmasıdır. ‘Umimiyet üzere kendisine 

bütün kitaplarda “‘alem-i erasim” namı verildi. İşte bu itibarla gazetecilerden ve 

bilhassa “Handeciler” den farklıdır. 

- Bunun ilmiyle gülme arasında hiç münasebet göremiyorum. O halde maksadınızı 

daha açık söyleseniz pek iyi olur. 

- Deminden beri söylediğim, o bir sürü sözler onu size sanki burada mevcut imiş gibi 

tanıtmaya kafidir zannederim. İşte bu erasim hasta idi; fakat dalak hastalığı değil 

ha… Yüzünde bir çıban çıkmış idi ve bu çıban onu pek ziyade muztarip ediyordu. 

Artık elini kaleme süremediği cihetle aksini yapmaya karar verdi, okumak…İlk açtığı 

kitap kaba bir şive ile tıpkı sizinki gibi hemen hemen anlaşılmaz bir üslup ile yazılmış 

Latince bir eser idi. Bu kitabı okurken bazı yerlerinde o kadar güldü, öyle kahkahalar 

attı ki sonra tenin gerilmesinden, gevşemesinden çıban delindi ve ızdırabı hafifleyen 

erasim de bu suretle hayli zamandan beri hasretini çektiği kalemine tekrar kavuştu. 

      - Anlıyorum, Hande dahi çıbanları delmek arzusunu besliyor. 
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      - İşte, sanatın elifbası da bu değil mi? Bazı çıbanlar vardır ki, hatta vaktinden 

evvel delinmek ister. Size birkaç nevi çıban söyleyebilirim; mesela, gurur çıbanları 

zamane kadınlarının garabet-i ahlak çıbanları… Hele nefislerine karşı mağlub 

oldukları halde başkalarına karşı pek zalimane davranan bu sevimli, dilber kadınların 

garabet-i ahlak çıbanları kadar sinire dokunan bir şey yoktur. Bakınız, mesela bundan 

iki üç sene evvel bunlardan biri sokakta ve ya evde beyaz çorap giymek teşebbüsünde 

bulunmuş evliydi. Mehafil-i zarifa-yı nisvan zamanında öyle müthiş bir kahkaha ile 

karşılanırdı ki devlerin kahkahası ve hatta erasimin ki bile bu kahkahası ve hatta 

erasiminki bile bu kahkahanın yanında sıfır hükmünde kalırdı.  (Mabadi var)                                                                 

              [Tatlı Sert, “Neler de Neler”, Hande, S.14, 20 Teşrin-i Evvel 1332, s.2.]               

 

“Neler de Neler” 

(Mabaid ve Hitam) 

       O latif mahluka, ya köylü karısı ve ya Şişli’nin yahut Moda’nın süslü olduğu 

kadar ıssız caddelerinde yolunu şaşıran Samatyalı bir çamaşırcı kadın denirdi. Buna, 

kendine şehirli süsü vermek isteyen bir köylü karısı lafzı konduruldu mu, artık zavallı 

etrafında hep manidar tebessümler, kadim aşinalarının müstehzi gülmelerini görürdü. 

Hatta bu süslü mahallenin kilab-ı aveznanı bile akşamlarına tahsisiyetine takılarak 

avareleriyle ortalığı altüst ederlerdi. 

- Eh sonra 

- Fakat bu gün beyaz çorap giymek zerafetin, kibarlığın nişanesi, büyük, zengin bir 

aileye intisabın alamet-i farikasıdır. Yahut onu bir üstad-ı zerafet maharetiyle kendine 

yakıştıranın “Kibar aileden olmanın icap ettirdiği, bütün hassa malikiyetini gösterir. 

Bu günün beyazı geçmişin siyahına muadildir. 

- Muhterem müdakkik, ruhumuzu okşayan bu latif çiçekleri bu kadar hırpalamakta ne 

mana var. Bir az da biz erkeklerin ahvaliyle meşgul olunuz. Siz ki Beyoğlu’nun kafe 

konserlerine müdavim olanlara “Zarif” tabirini caiz görmeyi adeta bir cinayet 

addediyorsunuz. Ya bundan beş sene evvel pantolonlunun paçalarını kıvırarak potişan 

ilgasına gülenleri görmüş olmalıydınız, ne dersiniz? Mutlak onları, pantolonlarının 

paçalarını lekelenmemek için affolunmaz bir kabalık irtikap eden yasaklılar diye def-i 

tavır çalardınız. Halbuki bu gün elbise dolabınızdan, köşedeki kasap dükkanında 
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bacaklarından asılan koyunlar gibi, sıra ile asılı duran pantolonların kafesi, paçaları 

daima kıvrık duracak surette bayılmıştır. Hatta iddia ederim ki yatağa girmeden 

evvel… Gerek paçalarını…kıvırmayı unutmuyorsunuz. Ben bu şeye kadınların 

yaptıkları şeyleri mantıka muvafık buluyorum. 

       Artık sokaklarda öz kalmadığı için süslü kadınlarımız için gezersin avdette 

tozdan sarımtrak olmak korkusuna maruz kalmaksızın beyaz çorap giymek imkanı 

hasıl oldu. 

       Mütalaanızın bu son noktasıyla mütalaamı ehemmiyetten inkat etmek 

istiyorsunuz ama aynı zamanda da Yörük paçalı pantolonlar hakkında deminki 

sözlerinizi cerh etmemiş oluyorsunuz. Binanaleyh esas itibarıyla  doğru değildir. 

Zaten mütalaanızda kıyas ve müşabehet esasına ibtina ediyor. Mazeliniki cinsiyet 

arasında müşabehet ve kıyasın hiçbir tesiri yoktur. Bittabii müsbetle münafinin 

telakkisi!... İşte tamtanlı yere geldik. Bir az da ondan bahsediniz. Hem “Hande” titiz 

adamlar olan muterizlerden hoşlanmaz. Bilakis şen ve şuh olanları sever ve onlara 

uymaya çalışır. Hemen erasimin muasırı bir eski müellif: “Hande” ağlatıcı şeyler 

yazmaktan daha iyidir; çünkü “Hande” insanın hassa-i fıtriyesidir.” diyor. Benden 

ilave: “Kadının da hassasıdır” dersem büyük bir hakikat söylemiş olurum. Demek ki 

her şeyden evvel : (Hande) !        

           [Tatlı Sert,“Neler de Neler”, Hande, S.14, 27 Teşrîn-i Evvel 1332, s.2.]               

 
 

“Eski Sözler” 

       Naib hükümet, yazdığı hicviyelerden dolayı Volter’i Bastil zindanına 

hapsetmişti. Bu hüküm şehir zindan nisyan iken “Edip” ünvanlı hailesi sahne-i 

temaşaya vaz olunur. Naib hükümet, bittesadüf bu oyunda bulunur ve pek memnun 

olur. Hemen Volter’in tahliyesini emreder. Genç şair bera-yı teşekkür Naib hükümete 

gider… Vekil-i saltanat: 

                - Artık bu çılgınlığını terk ediniz… der. Volter’de: 

                - Zat-ı devletlerine karşı son derecede minnettarım; fakat efendimize rica 

ederim, fimabad ikametgahımın tayini meselesiyle iştigal buyurmayınız… cevabını verir. 

[Yazar belli değil, “Eski Sözler”, Hande, S.15, 27 Teşrîn-i Evvel 1332, s.3.] 
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“Gazetecinin Dili” 

        Geçen gün Kadıköy vapurlarından birisinin, topukları benim gibi avare 

mintonların hissiyatını okşayan gözlerden azade salonunda yanımda oturan kibar 

bozmasının süslü sigarasından çıkan dumanlar arasından karşımdakinin titrek 

elleriyle tuttuğu gazetedeki havadis silsilesini tersine okumaya çalışıyordum.. Fakat, 

dumanın kesafetinden mi yoksa salhurda kariin titrekliğinden mi bilmem, bir türlü 

kelimeleri heceleyemiyordum.. Yalnız heceleyebildiğim şey bir makalenin sernamesi 

idi: Gazeteci dili!.. 

       Köprüye geldik.. Vapurdan çıktık.. Ben hala “Acaip! Biz gazetecilerin dili, 

leblebicilerin ve ya hüsn-i hat hocalarının dilinden başka mı? diye düşünüyordum.. 

Bakınız “avukatlarınkinden” demiyorum; çünkü onların dili az çok yıpranmıştır. Halli 

müşkül ve ya gayr-ı kabil bir mumma, bir mesele.. Lakin, “Hande” gazetesi bu hafta 

bir müşkülün hallini bana öğretti.. Bizim birçok dilimiz var.. “Hande”nin de şimdilik 

iki dili var.. Yakında belki üçüncü dili de olacak. 

        Köşedeki tütüncüden son “Hande” nüshasını alırken bile, en lüzumlu 

imzamızdan birinin bu uzunluğunun farkında değildim.. Üç onluğu verdim.. Gazeteyi 

aldım.. Yolda açtım.. Acaip, bu ne? “Hande” milliyetini mi değiştirmiş? Tekrar 

tütüncüye gittim ve: 

- Ay oğul,  bana ne verdin?.. dedim  

- “Hande” dedi. 

- Bu harfler  ne ola acaba? 

- Almanca.. 

- İyi ama, ben babamın dili olan Türkçe’den başka bilmem ki!..  

Tütüncü, bir an düşündü ve sonra: 

- Efendi, ben de bu nüshadan başka kalmadı.. Diğerlerini hep sattım.. Sen de 

resimlerine bakarsın.. Hem senin için iyi olur, hem de benim için cevabını verdi. 

        İşte bu da bir numune-i garabet!.. Bu cevap bana bir gümrük memurunu 

hatırlattı.. Bundan elli ve ya altmış sene evvel bu memur Şemiye gidecek bir 

yolcunun pasaportunu yazmak mecburiyetinde kalır; fakat zavallı adam coğrafyaya 

olduğu kadar imlaya da bigane imiş.. Kendi bildiği gibi “Şemeni” kelimesini yazmış 
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ama, bunun doğruluğu kendisi de  kani olamamış.. Herhalde imlada yanlışlık 

olduğuna hükmetmiş.. Biraz düşünüp taşınmış ve tatlılıkla yolcuya: - Birader, gel sen 

Rusçuğa git.. Hem benim için iyi olur, hem de senin için, demiş..  

       Tabii yolcu itiraz eylemiş.. Bu sözleri dinleyen bir şahs-ı nalet araya girmiş ve 

yolcuya: 

- Sen Rusçuğa pasaport al Şemeni’de kal.. Seni yola devam etmeye kimse icbar 

edemez.. diye bunları uzlaştırmış..  

       İş böylece, olmuş bitmiş fakat “Valerine” den itibaren Kasanof’un Markapolo 

isminde olan bu yolcu, pasaportuna bakanların güldüklerini görünce merak etmiş, yol 

arkadaşlarından birine pasaportunu vererek okutmuş.. Biliyor musunuz, isminiz 

pasaporta nasıl yazılmış?.. Ekşi nohut mürekkep oğlu!..  

       Bunda taaccüp edecek ne var? Gümrük memurunun dili, gazetecilerinkinden 

başka türlü imiş.. Onu istediği gibi döndüremiyormuş.. Kalemi de dili gibi 

“yontulmamış!”..  

       Meaheza anladım ki, “gazeteci dili” makalesi, matbuat lisanının halkça 

anlaşılabilecek bir tarzda sadeleştirilmesine ait imiş.. Bak refikimin bunda yerden 

göğe kadar hakkı var!.. Çünkü edebiyatça daha güzel olsun diye herşeye yabancı bir 

lisanla isim veriyoruz. Söylendiği gibi yazmakta ne mahzur var?.. 

       Bir gün refikadan biri, Eminönü’nde bir arabaya biner ve arabacıya: 

- Kapan-ı dakik.. der. 

Arabacı hemen yerinden atlar ve pantolonunun körüğünü indirmeye başlar. 

- Ne yapıyorsun? 

- Kapağını indir demedin mi? 

- Hayır, canım!.. Kapan-ı dakika gideceğim, dedim. 

- Efendi, başka bir arabaya bin.. Ben İstanbul’un dışarısına çıkamam. Hayvanlar zaif.. 

- Unkapanı be! 

Ha şöyle.. Türkçe söyle ki anlayayım.. 

       Bir gün yemiş çarşısındaki yemişçilerin birinden hurma alıyorduk..Arkadaşım: 

- İki kıyye kadar ver.. dedi. 
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Yemişçi, alık alık yüzümüze baktıktan sonra: 

- Kıyılmış yok, efendi!.. cevabını verdi. 

       Size, buna memasil daha pek çok misaller zikredebilirdim; fakat yine bidayette, 

“Hande” nin dillerinden bahsetmek için mukaddime makamında söylediğim Kadıköy 

vapuruna irca-ı kelam ediyorum.. “Hande” dedim de hatırıma geldi. Neye “Gülüş” ve 

ya diğer bir şey denilmiyor da “Hande” deniliyor? Acaba, bu adresi verdiğiniz arabacı 

sizi “Handek”e götürsün diye mi?.. 

        Kadıköy vapurlarında erkekler kadınların ve tütün içmeyenlerin keyfi için 

hesaba katılmıyor.. Evet erkek halka içici doğmuştur. İspat mı istiyorsunuz? 

        Sani-i marpocu ve ya rejinin divanesini ağzına almadan evvel anasının  sevdalı 

nargilesini çekiyor. Kadınlara yer vermek için rahatını feda etmeyen bir adam 

tasavvur ediliyor mu? Fakat kanaradaki köşeyi tütün zevkinin kara cahili olana terk 

etmek garip değil mi? Bunlar da tütün içmeyi öğrensinler o vakit dırıltının önü 

alınmış olur. 

       Lakin, bu işin en tuhaf ve garip ciheti Şirket-i Hayriye’nin düçar olduğu  

müşkülat saykılıdır.. Çünkü Kadıköy vapurlarında olduğu gibi şirket vapurlarının 

güvertelerinde baş taraf salonları yok.. Kadıköy vapurlarında alt salon (ikinci mevki 

bilet alan) kadınlara ve üst salon erkeklere tahsis edildi.. Boğaziçi vapurlarında ne 

yapılacak acaba?.. Şirket vapurlarında böyle salonlar olduğu cevabını verirse biz de 

cevaben: 

- Yapınız!.. deriz.  

       Bu hususta, bir konser salonunun kapısına konulan kapıcıyı taklit edeceğiz artık.. 

Buna: “Bastonunu almadan kimseyi yukarı çıkarma” emri verilmişti.. Adamcağız, 

kapıda oturarak aldığı emri harfiyen icra ediyorken biri gelir, hiç aldırmadan geçmek 

ister. 

- Nereye gidiyorsunuz? Bastonunuzu veriniz..  

- Bastonum yok.. 

- Ben onu bilmem.. Git bir baston al da gel.. 

                                                

[Tatlı Sert, “Gazetecinin Dili”, Hande, S.23, 22 Kanun-ı Evvel 1332, s.4.] 
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Mudhikat-ı Şark 

 Menakıb-ı Sadi 

       “Şair Hırsızı” 

       Şair hekim Sadi, İran beldelerinden güzarı esnasında: 

- Galiba Hemdan’de olacak - Bir meclis-i ilm ve edebin ziyaretçisi bulunur.  

       Hezar-ı muhtelif şiirler okumakta ve okunan şiirler hakkında beyan-ı mütalaa 

etmekte imişler. 

       Derken hazirun biri Sadi’nin bir şiir-i beliğini inşad eder ve okuduğu şiirinin 

sahibi su’al edilince benimdir diye cevap verir. 

       Sadi, şiirinin gözleri önünde sirkat edildiğini görünce tabii derin bir hayretle 

müteheyyir kalır. 

       Derken meclis erkanından biri “Sadi kimdir” diye ikinci bir sual sorar. Şahs-ı 

kazip ise hiç telaş etmeksizin  

- Sadi benim.. diye cevap verir. 

       Bu mudhik hale artık tahammül edecek metaneti zayi eden Sadi kemal-i 

garabetle: 

       Şiir-i sariki çok gördüm, fakat şimdiye kadar şair-i hırsızı görmemiştim. 

       Cümle-i nükteperveranesi irad ederek meclisten çıkıp gider. 

       Ne hekimane bir hiciv. 

 [Yazar belli değil, “Şair Hırsızı”, Hande, S.28, 26 Kanun-ı Sânî 1332, s.2.] 

 

Menakıb-ı Hafız 

“Sevgilinin Beni İçin” 

       İran’ın hassas ve necip şairi Hafız meşhur bir gazelinde: “Sevgilimin yanağındaki 

beni için Hint’i, Semerkant’ı ve Nicara’yı bağışlarım” diyor. 

       Bunu duyan Timurlenk, Hafız’ı yanına çağırıp nasıl oluyor da yırtık elbise ile 

gezen kendisinin azim-i fedakarlıklarla elde ettiği kıtatı sevgilisine bahşetmek 

cüretini kendinde bulduğunu sorunca, Hafız, hiç telaş etmeksizin: 
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- Padişahım sevgilimin benine Hint, Semerkant ve Nicara’yı bağışlamamış olaydım 

hiç ben bu yırtık elbise ile gezer miydim, demiştir.  

      Kim bilir büyük Hafız’ın bu büyük sözü hükümdarın ne kadar hoşuna gitmiştir. 

   [Yazar belli değil, “Sevgilinin Beni İçin”, Hande, S.28, 26 Kanun-ı Sânî 1332, s.5.] 

  

“Madrub Fakat Memnun Şair” 

       Zenperestlik hususunda pek mağrur olmasına rağmen kadınları ne şiirleri ne de 

desiseleriyle iğfale muvaffak olamayan çirkin ve aynı zamanda şiirde pek fakir bir 

şair-i akibet kadınları fena halde hicve başlamış. 

       Şairin bu zebanderazeliğinden bizar olan kadınlar bir gün metheden şairin 

hanesine giderek herifi adamakıllı dövmeye başlarlar. Şair yediği darbelerden asla 

müteessir olmayıp kemal-i hazla gülmeye başlayınca kadınlar hiddetle sorarlar: 

- Ne gülüyorsun be herif? 

Şair: 

- Akibet muvaffak oldum onun için gülüyorum. 

- Neye muvaffak oldun? 

- Size meddahane ettim olmadı, methiye yazdım olmadı, bir türlü, değil böyle 

hepinizi birinizi bile şu hücre-i fakiraneme celbedemedim. Fakat son tedbirim o kadar 

hedefini buldu ki ben Allah’ımdan bir göz isterken Allah bana on iki verdi. 

       Şairin bu sözleri üzerine kadınlar aynı hiddetle avdet ederler. Fakat tabii şairin 

neşesine payan olmaz.  

[Yazar belli değil, “Madrub Fakat Memnun Şair”, Hande, S.36, 5 Nisan 1333, s.4.] 

 

“Senin Resmin…” 
 
       Senin resmini karşıma çıkarmak için acı çekerken uzun günler geçmekte… Ama 

Seni görmeyi başaramıyorum, ne gözlerini, ne dudaklarını, ne de saçlarını… hiçbir 

şey… hiçbir şey… Ondan sonra bana sanki hiç yaşamamışsın gibi geliyor, sanki 

benimle birkaç ay birlikte yaşamadın, sanki gözlerime hatıralar bırakmadın.- Beni 

sevindirmeye, mutlu etmeye bir şey gelmiyor… 
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       Ondan sonra ama ummadık bir şekilde bir saniye yaklaşmakta, küçücük bir 

saniye… burada Sen karşımda tüm azlinle, tüm sihrinle, gülümsemenle, sevgi dolu 

bakışlarınla zuhur etmektesin… Sonra gözlerimin önünde yaşamaktasın ve ben senin 

karşında eriyip gitmekteyim… 

     

       Bunlar acaba beni andığın zamanki saniyeler mi? Eğer öyleyse –beni, bana 

verdiğin tüm sözlerine rağmen , ne kadar azalmaktasın –Sen beni ne kadar az 

düşünmektesin güzel zevce…!  

 
          [Mehmet Rauf, “Senin Resmin…”, Hande, S.6, 25 Ağustos 1332, s.2.]  

 

 

“Karikatör  “S.A” Bey” 

       “S.A” Beyi bilmezseniz size tanıtayım. Vicdanlı, hassas, fakat ifratperest, her 

hususta lakayd bir gençtir. Bu sebeple kendisiyle bulunursanız, vereceğiniz selamlara 

dikkat etmelisiniz; çünkü, muhatabınızın ismet-i izafiyesine göre eliniz ya mülevves, 

ya mübeccel olur. Kaç defa zekasının ihsas ettiği hürmetle garabet-i ahlakının, 

rengarenk maneviyatının ikaz ettiği laubalilik arasında mütehayyer kaldım. Serbest ve 

bihavar bir lisan, büyük zekasına karşı bir hürmetsizlik; hürmetkar bir lisan ise bin 

türlü tuhaflıklarına, hafifmeşrepliklerine karşı yolsuz bir harekettir. 

       Kaşaneleri Salacık’ta polis müdüriyetinin kestirme yolunda kaindir. Oradan 

geçecek olursanız görürsünüz. Ekseriya orta kattan, dünya kadar dolu başını bir asrî 

müddet dolaştırabilecek bir kuvvet ve mekanette olan bacaklarını sallandırır, hem 

sokaktan geçenlere fenden atar, hem de mahalle çocuklarını tevkif ederek  bir türlü 

alimane ile malumatfuruşluk etmek için onlara ders-i siyaset takrir eder. Daima 

gezer.. Hem asrî olsaydı talebrane taş çıkartacağını iddia eyler. Belgrat’ta talebe, 

İsviçre’de siyaset dellalı, tatlı su Frenkleri gözdesi, Tokatlıyan müdavimi, lobon 

züppesi, kadınlar yanında hoş ve fakat haşin bir Van kedisi rollerini yapan “S.A” 

Beyi talebe işitip sabi, keman meraklısı deyip uzun saçlı, Tokatlıyan müdavimi 

zannedip serapa matruş, sosyoloji alimi deyip iri başlı , yağlı paltolu, spor meraklısı 

kıyas edip yarım pantolonlu, siyaset dellalı bilip tek gözlüklü zannetmeyiniz.. Sert 

kemikli, elli yaşlarında bir ihtiyar adam tasvir edin ki birden gözünüzün önünde 

altından boşalan bir un çuvalı gibi küçülsün, küçülsün, nihayet ortada münhani bir 
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sırta geçirilmiş bir palto, tableli ve nar çiçeği bir fes kalsın.. Bu şekle isterseniz 

kocaman, müsemminüladla bir kafa bunun üçte ikisini teşkil edecek iri nasiye, ileri 

doğru yumrulanmış parlak, fakat mütereddid riya gölgeleri müşahede olunan iki göz 

ilave edin.. İşte bir “S.A” siması tebessüm eder. 

       Uzaktan bir sakallıya benzeyen tavrına rağmen gençtir.. Beş buçuk yaşından 

itibaren mektebe gider.. Esasen hayat onun indinde bir mekteptir.  

       Seferber halinde, arkasından bakacak olursanız, kendi kendine yürür bir kırpıntı 

bohçasına benzetirsiniz.. Pek şıktır. O, Bir artisttir. Mevsime göre esvap giyer. 

İlkbaharda tesadüf ederseniz, nefti pardösü, türbe rengi boyun bağı, açık yeşil 

kostüm, yine o renkte baston taşıdığını görürsünüz. Sonbaharda sarı kostüm, kiremidi 

pardösü, toprak rengi eldiven o renkte potin giyer.. Kışın aksi olarak beyazlara 

bürünür.. Yazın ise siyahlara. 

       Gözlerinin etrafa nikran oluşu insana dehşet verir.. Çenesi, çehresine bir 

yuvarlaklık, daha doğrusu armudilik vermiştir.. Sarı bıyıklarını her gün keser, her gün 

traş olur. O kambur kambur yürüyüşü bile bir şiirdir. Cambazhanelerde bazı 

sanatkarlar ne kadar süratle elbise değiştirirlerse “S.A” Bey de o kadar çabuk eşkal-i 

maneviyetini değiştirebilir. Şimdi bir lisan-ı Atina, bir şair, bir pedagog, bir mukallid 

olur. Sonra falan falandır.. Adeta, iç içe geçirilmiş tahta yumurtalar gibi onun da 

maneviyatında irili ufaklı birçok bölmeler vardır. Zekasının kabul günleri olmadığı 

gibi muayyen ziyaretçileri de yoktur. 

       İstikbalde memleketin büyük adamlarından olacağı söylenmektedir. Hali hazırda 

yurtçular gibi tatlı dilli, Nasrettin Hoca büyüklüğünde bir feylesof, dört yüz cilt tarih 

okuyan muharrir kadar işgüzar ve “Amerikanizm” merveci, Kel Hasan kıratında bir 

siyasi, Türk şairi kadar vatanperverdir.  

       Bütün insanları iki kısma ayırmak fikrindedir: Dinleyenler ve Söyleyenler. 

Söyleyenler asla dinlememeli, dinleyenler asla söylememelidir.. Kendisi muttasıl 

söyler.. Çenesi durmaz, fakat; söylediğini refika ve mensubiyeti değil, Avrupa’dan 

gelen müsteşrikler bile anlayamamışlardır. Bununla beraber Fransızca ve Almanca’ya 

aşina olduğu gibi Sırpça dahi bilir, bilmediği bir şey varsa lisan-ı maderzadıdır. 

        Türkçe’de en ziyade yüksündüğü kelime “ukala” kelimesidir. En çok merakı da 

kadın elbisesi giymektir. Kaç defa giymiş, düğünlere gitmiş kendisinden kaçmak 

isteyen hoppa, bir gül kadar nazlı, dilber ve şirin kızları bu vesile ile görmüştür. 
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       Ah! O ne dedikodulara sebebiyet vermiş, ortalığı birbirine geçirmiş, her tarafı 

velveleye vermiştir!.. O neler yapmıştır! Kendisinden kaçmak isteyen bir kız için 

yaydığı gürültü patırtıyı öyle bir zevkle anlatır ki biz arkadaşları bu menakıbı 

dinlerken onun bir artist, bir komedyen olmadığına hayret etmiştik. 

       Verdi’nin traviyatasını, Leon Kavallo’nun palyaçosuna, Şaminad’ın vals 

hunguruvazını, Şope’nin lilelerini, hele Vagner’in tan havzerini ıslıkla çalmak en 

büyük bir zevkidir. 

       Yemeğe pek düşkün değildir. Ne bulursa yer! Aşk hususunda sebatkar değildir. 

Bu hususta nazariyesi gönül eğlendirmek, öpmek, koklamaktan ibarettir.. Bu yaşadığı 

tatlı hayatı refikasına anlatmaktan derin bir inşirah duyar. Her gördüğü kız ve ya 

kadını üç günde delice sever.. Dördüncü günü unutarak bir diğerine koşar.. 

Metrukesini refikasına tavsiye edecek  kadar serbest düşüncelidir.. İtiraz edecek 

olursanız: “Azizim, sosyete terbiyesi böyledir, ne yapayım, Avrupa görmemişsiniz 

ki” cevabını verir. 

       Sevdiği kızla nişanlanıp aradan bir müddet mürurunda soğuduğu, aşkta sebkar-ı 

lakayd olduğunu, meydana çıkarmıştır. Bir kere şiddet-i aşktan ağladığı, sızladığı, 

intihara karar verdiği duyulduysa da bilahare bir blöf olduğu anlaşılmıştır. 

       Milli havaya güfte, Darülbedai’ye bir piyes yazamadığına pek müteessiftir. 

Yalnız mor emellerini, penbe hülyalarını, menekşe gözlerini, esatir-i hayallerini, 

perilerini şefklerini terennüm eden şiirlerinden mürekkep Odalar Şairi’ine ithaf 

edilmiş 19897754 sahifelik bir mecmua-ı eşarı olup kağıt helvasına basılmak 

üzeredir.                               

        [Üsküdar: M.S., “Karikatör  “S.A” Bey”, Hande, S.21, 5 Kanun-ı Sânî 1332, s.5.] 

                                                                                                                  

“Karikatör A.M. Bey” 
 
       Bilmem bilir misiniz?.. Hiç yolda filan tesadüf ettiniz mi? Şayet bilmiyorsanız ve 

görmemiş iseniz A.M. Bey’i, bu Danişment konferansçıyı size tanıtayım..  

       Boyu bir metre doksan dokuz santimetredir. Bacakları ince ve uzundur. Başı 

kocaman sai istiabı fındık kabuğu kadardır. İri, yuvarlak bir burun, kulakları dolanan 

bir gözlük, ta enseden ceketin yakasına kadar inen bir perçem… Parmakta akik bir 

yüzük.. Taşına, mevzun ve mukaffa olup olmadığı kendince de meçhul zade-i 

sanehası:  
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Filozof  ali ve dane  

    Meclub çeşm “ela” 

beyti manidar ve kıyamettarı mehkuk… Başta istavane şeklinde bir kalpak. İşte bu 

A.M.Bey’ dir  

       Böyle ağır başlı gözüküşüne rağmen haşarıdır. İnce ve deynek gibi kollarını 

ellerini kaldırır parmaklarıyla oynar.. İskelet bacaklarıyla gayr-ı mütenasip gayet 

hürmetli ayakları üzerinde döner. Adeta pire gibi sıçrar, pek anuttur.. Arzuları, 

emelleri icra olunmazsa saatlerce, günlerce, haftalarca gözlerine uyku girmez.. 

Kaşları yok denecek derecede azdır.. Kirpikten ari göz kapaklarının altından bir 

kırmızılık başlar. Salabeli kırmızı ve sivri dileple ince ve uçları kesik bıyıklarını her 

dakika ıslatır. Arkadan bakılacak olursa lastik namıyla mülakkip eski vakit 

muharrirlerine benzer.. Gözlük taktığı zamanlar Tercüman’ın muharrir-i ser-sütununu  

hatırlatır. Onun kadar ter ü taze olur..  

         Hayatta her şey olmak istemiştir; fakat hiçbir şey olamamıştır. Girdiği her 

mektepten hüda-yı nabit filozoflar gibi çıkmış bir şehadetname almaya muvaffak 

olmadan top ağzından gülle fırlar gibi koltuğunda bir baygın bir kitap oldugu halde 

fırlamıştır.. Kendisine sorarsanız Türk Tarih Edebiyatı muharriri kadar içtimaiyat 

mütehassısı, akından akına şairi kadar şiir ve inşada sahib-i meleke, eşkal-ı zamancı 

kadar siyaset alimi, yegane filozofumuz kadar filozof , hac yolunda muhariri kadar 

sahib-i vukuf, Batariye ile Ateş muharriri kadar tatlı dilli, naz u  naim içinde büyüyen 

bir zat kadar yurtçu olduğunu söyler. 

      Nazariyesi, her şeyi bilmek, hiç olmazsa bilir gibi görünmektir. Meratib-i ruhiye 

nazarında “fenafil aşk”da hitama erer. Kadınlara yılışmak,  o mevkinin imtiyaz 

beratıdır. Zavallı, aşk peşinde de koşmuştur.. Yılıştığı bir sürü alaycı kızların 

eğlencesi olmaktan başka bir muvaffakiyet kazanamamıştır. İşte bunun için artık 

harabatilikten çıkmaya karar vermiş. “Mevenden” tavrıyla, sık ve alamut elbiseleriyle 

kendine rakip çıkan birine haddini bildirmek için topuklarına kadar inen bir istanbulin 

yaptırmış.. Eskiden kalma beyaz pantolonunu tamir ettirmiş, beyaz pike yeleğini 

giymiş. Hemen palukaya koşarak kurşundan bir gözlük alıp verkçilerde yaldızlanmış, 

mirat yediliği zamanında Mahmutpaşa’dan aldığı kamış bastonunu cilalatmış, 

saatlerce aynanın karşısında kendisine çekidüzen verip gözlüğüyle meşhur bir tabip 

alimine benzediğini müşahede ederek Beyoğlu’na fırlamıştır.  

       Fakat, bu halindeki münasebetsizliği kendisi de anlamış olmalı ki artık 

İstanbul’da duramayacağını hissettiğinden buradan kaçmak kurtulamak istiyordu. 
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Beyoğlu caddelerinin kahraman menazırı kesilen A.M. Bey, geniş ufuklara doğru 

kanat açmak emelindeydi. Nihayet validesini kandırarak Almanya’ya gitti.. Orada ne 

yaptı, ne hayat geçirdi bizce meçhul.. Fakat akrabasından birini rivayeti pek yaman.. 

Mamafih kendi iddiasına nazaran artık çalışıyordu. Bizler, onun tamamen tahsiline 

dua ederken bir gün İstanbul’a avdetini işittik.. Fakat, yalnız değil çift olarak gelmiş.. 

“Tekamül-i ırk” kanunu mürevvihlerinden olduğu için bu yolda hareketi en büyük bir 

tedbir-i içtimai olarak telakki ediyordu.  

       Bir gün, bir fikir zihnini gıcıkladı.. Meşhur olmak.. Kadınlar yanında, kendi 

taallukatı arasında kuvvet ve kudret göstermek için meşhur olmak.. Tanınmak.. Ama 

ne suretle olursa olsun… Düşündü, taşındı ve nihayet buldu.. Konferanslar verecekti. 

Ne çare, meşhur olmak en büyük emeli idi!. Refikasından bazıları bu konferans 

vermek fikrinden vazgeçmesini tavsiye ettilerse de o, ısrar etti. Hem neden 

vermeyecekmiş?. O kadar iktidarsız, gabibi mi idi?. Vakıa o kadar belagat-ı nutkiyesi 

ve kudret-i iknaiyesi yoksa da düzgün söz söyleyemez miydi?. Esasen kendisi zeki 

idi. Evvela iki gözü vardı; binanaleyh mesaili daha iyi görür ve anlardı. Saniyen bir 

ağzı vardı.. Her şeyi yemeyi bilirdi. Salisen birçok nakilleri vardı.. Acaba onun kadar 

ünvanlara o mazhar kim var idi?. 

        Mesela, söz söylerken icat ettiği kelimat-ı munise hangi “ateşli hatip”in harcı 

idi?. 

İcat ve mübahaşede hangi bir filozof ona taş çıkartabilir; hangi celalli muharrif, hangi 

edip nazif onunla boy ölçüşebilirdi?.. Büyük bir tufan talakatle savurduğu nüktelere 

kim cevap verebilirdi? Söylerken ebeda ettiği tavırları “jestleri” kim yapabilirdi?.. 

Aklı, zekası ve “kahriyat” şairi kadar irfanı vardır. Avrupada doğmuş olaydı bir dahi 

telakki edilir ve namına heykel reğzolunurdu.. Aynı zamanda diplomalı bir şairdi. 

Fakat manalı manasız bir mısra yazdığını gören olamamıştı. Acaba fikrin mi, yoksa 

hissen mi şairdi!.. Buna dair el sine-i avamda, meyan-ı üdebada hiçbir havadis şuyu 

bulmamıştır. Yalnız:  

        “Çekik, sürüklük, altındaki tahtlar kalın” mısrası bir hastanın kail ile müşterek 

manzum bir piyes yazdıkları işitilmiştir. 

        Verdiği reklamlı konferanstan sonra, pek fena bir vaziyet kesbetmişti.. Üst 

dudağına doğru kıvrılan, hatırı sayılacak kadar büyük olan burnu kızarmış. Gözleri 

şişmiş, bir gün evveli tanzim ettiği saçları çok kaşınmaktan da semtürreisine 

mıhlanmış bir kitle-i siyah şekliyle birbirine girift olmuştu.. Helecanla yanına 

sokuldum, kendisini tebrik ettim.. Birkaç söz söyledi, fakat anlayamadım.  
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        Konferanstaki zevattan sordum. Cümlesi bi-hoş dakikalar yaşamışlar. Kadınlar 

hele kadınlar..  

        Konferansın hitamında hutbeyi takdim edilen bir hanım efendiye verdiği kartta 

“Hanım”ı “Hanım” şeklinde yazmış ve orada bulunanların birçoğu bunu hatib-i natıka 

irfanına bir delil addetmişler. 

       

 [Üsküdar: M.S., “Karikatör A.M. Bey”, Hande, S.25, 5 Kanun-ı Sânî 1332, s.2.] 
  

 

“Karikatör M.S. Bey” 
 
       Meşhur bir zatın ismini kendisine ikinci bir isim olmak üzere ilave ettikten sonra, 

kendisinin bile vakıf olmadığı bir mesleği Türkiye’de neşr ve tamim için uğramış ve 

bundan dolayı namı tevkir ve tazim olunmuş her yerde tanınmıştır. Bu sebeple bir 

sabun köpüğü kadar şöhreti vardır. 

       Hayatta her şey olmak isteyişine rağmen hiçbir şey olamamıştır. Girdiği 

mekteplerde dikiş tutturamamış ibtidai üçüncü sınıfı aşamayarak imladan üç, 

ilmihalden sıfır almış ve kendi iddiasına nazaran taşkın , ateşin ve cevval bir zekanın 

sahibi olduğu için kendisine ilm ü irfan dersi verecek bir hoca göremediği cihetle 

mektebi terk etmiştir. Bununla beraber birçok  siyasi makaleleri vardır. Siyasiyat ile 

M.S. Bey arasındaki münasebeti evirip çevirerek tefsir ve tevile  çalışan 

mütevehhimin-i kiram bu yazıların onun zade-i fikir ve sanihası olduğunu iddi’a 

ediyorlarsa da ben size , bunların altında M.S. imzası  bulunduğunu beyan edebilirim. 

Fakat hakikati itiraf etmek lazım gelirse M.S Bey, Bismark kadar siyasiyat alimi , 

Betoven kadar musikişinas, Viktor Hugo fıtratında bir şair , Mopasan gibi bir 

hikayenevist , Moliyer büyüklüğünde bir komedyen , Sen Josef kadar sahib-i belagat , 

bir hatip Mumesan kadar tarihşinas , Şarl Rişte gibi taraftar-ı sulh , Koklan kadar 

edhükeperdaz , Edison kadar fen ve sanat adamı , Şıpsevdi muharriri kadar tatlı dilli , 

Borozanlı bir monolokçumuz kadar hoş sohbet “ zavallı Necdet” muharriri kadar 

pokerci. 

 

       Bütün insanların poker öğrenmesi taraftarıdır. Gaye-i emeli iki kelime ile hülasa 

edilebilir: Poker oynamak, seyahat etmek.. Onun felsefesince poker, içtimaiyat kadar 

ehem psikoloji kadar mühim, ideoloji kadar lazım, sosyoloji kadar elzem bir fendir, 

hayati bir ihtiyaçtır. Bunun için, poker oynamadığı diyar kalmamıştır. Almanya, 
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Afrika, Danimarka, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, İtalya, Siyam, İran, Afganistan, 

Hindistan velhasıl dünyanın her yerinde oynanmıştır. Şimdi ise oynamakta karar 

kıldığı mahaller Üsküdar, Nuh Kapısı, Pendik, Bağlarbaşı  gibi yerlerdir. 

       Poker de kazanırsa ayinesi burundur. Biraz züğürtlerse iki defa burnunu çekmek , 

hiddetli hiddetli konuşmak adetidir. İğnesi körlenmiş bir gramofon dan farkı olmayan 

sesini poker meclislerinde bilmeyen, tanımayan, işitmeyen yoktur. 

       Yemeğe düşkün olmadığından ne bulursa yer. Mamafih akşamları birkaç tane 

atmadan duramaz. Musikiden nasibi pek büyüktür. Piyanoyu ara sıra o kadar tatlı o 

kadar gaşiyaver, o kadar ruhnevaz nağmelerle inletir ki bu ağlayan, inleyen nağmatın 

tesiri altında kendinizi unutursunuz. “Lale Devri”, “Hilal-i Ahmer Çiçeği” gibi 

eserlerini hep bu musikinin tesiri feyizatı altında yazmış bestelemiştir. 

       Kendisinde şairlik de vardır. Tirşe Emellerini, Mor Hülyalarını Memnu-yı 

Aşklarını, Mahmur Gözlerini terennüm eden şiirlerde inşad etmiştir. Hatta “Poker 

Sazını” diye bir kitab-ı eşari derdest-i teliftir. 

       Bu kıymettar eserden şu manzum parçaları karilerimize takdim etmekten kendimi 

alamadık. 

Elimde var benim sazım,  

Hem söylerim, hem çalarım, 

İçmek de en büyük zevkim, 

Pek ölürsem sulanırım. 

 

Karadeniz, Karadeniz,  

Akar gider sessiz, sessiz. 

Benim sazım pek yamandır, 

Çalarım telli hem telsiz. 

 

Pokerde takmak en büyük zevkim, 

Borç yaparsam pek çok sevinirim, 

Alıp vermemek bence hünerdir, 

Enayi boğmakla eğlenirim. 

 

 

Zira durmaz tahtım eğer, 

Sevdiğim pokerdir poker, 
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Param varsa … Bey, 

Durma çabuk sen bize gel.(*) 

 

Yavrum .. var mı paran, 

Bizim evde gel ol mihman  

Münir’e de haber yolla, 

Durmasın tez gelsin hemen. 

 

       Kendisi “Lale Devri” , “Hilal-i Ahmer Çiçeği” gibi eserleriyle müftehirdir. 

Yalnız biraz da ciddiyetle meşgul olmak için kadirşinas bir Darvin elemindi sıfatıyla 

maymunların menşei hakkında tetkikatta bulunmaya karar vermiş ve bu hususta bir 

kitap yazmak için tetebbuata başlamıştır. 

                                                 
[M.S., “Karikatör M.S. Bey”, Hande, S.29, 2 Şubat 1332, s.3.] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
(*) Serbest kafiye taraftarı olduğu için “Eğer” i “Gel” ile kafiye yapmakta bir mahzur 
görmemiştir. 
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“Karikatör” 

       Onu herkes tanır.. Çünkü popüler bir muharrirdir. her şeyden dem vurur.. Her 

şeye dair kitap yazar.. Memlekette müthiş istibdat kuvveti elleri bağladığı ağızlara 

kilit vurduğu devirde o, zemin ve zamana uygun bir sürü şeyler yazdığı için ismi, 

şöhreti her tarafa yayılmıştı. Bu gün hala o şöhret şayiası kendisini sattırıyor. Fakat, 

fena da yazmaz.. Oldukça müshiredir. Kalemi de kafasına uygun.. Yaz ve kış 

arkasından çıkarmadığı kirli yakalı paltosu, sivri kalıplı siyaha mail fesi, fırlak ve 

şişkin gözleri, hiç tarak yüzü görmeyen düşük posça bıyıkları, orta boyu, tıknaz 

vücuduyla Bab-ı Alî yokuşunu çok aşındırmıştır.. En çok tanıdığı: Kitapçılar, 

meyhaneciler!.. Buna: Seyyar kütüphane demek pek muvafıktır.. Tarihi de pek iyi 

bilir.. Her yerin fenalığını, kimsenin görüp de üstüne mal etmediği çirkinliklerini o 

görür ve yazar.. İsmini alkolden alan bir yazı makinesi gibi ömrünü hemen yazmakla 

geçirmiştir. Acaba yıpranmış mı?.. Yazılarını okuyanlar tabii bunu daha iyi bilirler!.. 

Hoş sohbettir.. Gamsızlıkta yekta biri varsa o da kendisidir.. Eslafa ait menakıbı pek 

iyi bilir. Evliya Çelebi bile yanında sıfır kalır. Halinde süfliyet olmakla beraber zahiri 

bir ciddiyet vardır. Güldüğünü görenler pek azdır. Gülmez ama güldürür.. Bazen 

güldüreceğim diye insanı sıkar.. Hayat-ı süfliyi tavsifte pek mahirdir. Kafası 

kenzüslümattır.. Fakat midesi de kül hazinesidir. Bir az müşkülpesenddir. Prensibi 

(Ögüizm) dir.. (Alturuvizm) den nefret eder. 

       Hayat onun için iki kelimeden ibarettir: İçmek, yazmak!.. 

                                          [R.R, “Karikatör”, Hande, S.23, 22 Kanun-ı Evvel 1332, s.3.] 
  

 

“Karikatör C.N.Bey” 

Dün mektebe gitmiş, bugün üstad olayım der 

Biçâre harâb olmadan âbâd olayım der 

                -Laedri- 

- Kardeşim Sadreddin Tuğrul’a – 

       Tarihin, bu mürebbi-i insaniyetin bu veli-i beşerin inzarı ahlaka model olarak 

ibraz ettiği ve edeceği büyük dehalardan, şayan-ı tazim üstadlardan biri de şüphesiz 

“C.N. Bey”dir.  
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       Birkaç sene evveline gelinceye kadar ailesi muhitinde bile tanınmamış bir 

hüviyete sahipken bilmem nasıl said tali ona nihayet matbuat aleminin yosunlu ve 

paslı kapılarını ve bu vesile ile de meşhur olmanın altın emellerini güşat etti.  

        “İkdam” ın parlak ve fakat sisli ve donuk resimli sahifelerine revnak veren 

imzasını gördüğüm, ser-bendlerini, şah makalelerini okuduğum zaman, ancak o vakit 

ser-muharrir olduğuna inandım. Çünkü seyal ü girizan bir üslupla yazılar ibda eden 

cevval bir zekanın, teraşidegale ve ateşin bendlerle cidden teferred eden nadide bir 

simanın nihayet, evet nihayet, bir ser-muharrirliğe tenezzül edeceğini ümit 

ediyordum. Fakat, pek çabuk düşündüm. Hüma-yı iştiharı tatmin işte böyle 

teşebbüslerle, böyle fedakarlıklarla olur, dedim. 

       C.N. Bey, daha pek küçük iken, ancak beş buçuk yaşında yazı yazmaya 

başlamıştır. Ve bu yazdığı yazıları şayan-ı tenkit gören birçok mensuplarıyla uzun 

mücadelelere girişmiş ve nihayet o zeka-yı muhteşemiyle hepsini iskata muvaffak 

olmuştur. Hatta bu muvaffakiyet o zamanlar haylice kabul ve kali mucip olmuş ve bir 

çocuğun oyununa karşı beyan-ı metalıa etmesi celadet-i fikriyesine serbest-i hünsa, 

metanet-i tabına, ulviyet-i ahlakiyesine delalet ettiği hükmü verilerek eğlenceler tertip 

edilmiş, birkaç günleri sur u sürur içinde geçmiştir. 

       Artık bundan sonra C.N. Bey büyüdü, büyüdü, birçok tarih kitaplarını ve sair 

müellifatı okudu. Bunları okuyup hazmettikten sonra hemen elini alnına dayayarak 

düşündü ve gözlerini süt ninesine atfederek: 

- Ben bir alemim, dedi. 

       Nerede okumuş, nerede tahsilini ikmal ve itmam etmişti. İşte bu, alemliği kadar 

meçhul idi.. bu hisle yazmaya, kütüphanesini, amcasından müntekil eski el yazması 

kitapları karıştırmaya başladı. Bunları karıştırdıkça gah kutba doğru, gah yeni 

dünyaya yaklaşıyor, gah esatire karışıyor tarihin devr-i mezaliminde kendini 

kaybederek İstanbul’un tarihini düşünüyor ve yazıyor, yazıyordu. Sonra bitab ü tevat, 

hücresinden fırlayarak yıldızlara dilini çıkarıp: 

- Ben bir dahiyim, ben bir fazılım! diye haykırıyordu. Ve hakikaten C.N. Bey, bir 

alemdi. Tıpkı gelincik çiçeği gibi Hüda-yı naib yetişmişti. Büyük bir servi kadar 

büyük bir dahi oldu. 

       C.N. Bey, Giritli ve hem de halis bir müslümandır. Bu iki sıfatı haiz olduktan 

sonra, vadi-i tahrir gibi mücella bir sath-ı mailde muvaffak olmamak, abide-i 
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meşahire ilave-i unvan eylememek, sanat perisinin himayekar aguşunda meydan-ı 

matbuatta kalem oynatmamak kabil midir? 

       Mamafih, doğruyu, hakikati söylemek, itiraf etmek lazımgelirse denilebilir ki 

C.N. Bey’in hayatı yazı yazmak, kitap okumak, seyahat etmek, münakaşa ve 

mücadele ile geçmiştir. 

       C.N. Bey, sıkıntı, üzüntü melal ve kasvet ile yazı yazmaz. Onun kalemi bir 

perihane-i rikkat ve melahattir. Günde yirmi dört saat çalıştığı, bila tetebbu yazı 

yazdığı kesretle vaki olmuştur. 

       Bir müellifin eazim-i garipten intihal hüner eden, meşahir-i Arap ve Acem’e 

meclup ve meczup bir muharririn müddet-i hayatında pek çok çalışması ve bir çok 

nevar- ü bülend eserler, muhteşem hikaye ve nuveller, binlerce sahifelik tarihi tedkik 

ve tetebbuları, refik mevzular üzerinde tevakkufla muhitin muhtaç olduğu eserler 

vücuda getirmiş olması, ne mesleğindeki akibetdara ve ne de ulviyet-, efkar ve şiddet 

zekasına dalalet eder. C.N. Bey’in en büyük meziyeti en şayan-ı tedkik hasleti fıtrat-ı 

saidedir. 

       Asarı müteaddittir. Tiyatro, roman, hikaye, tarih, şiir-i na-manzum yazmıştır. Pek 

çok satılan asar kaleme almayı çok iyi bilir. Katol Mendesi ve Emil Zola gibi. 

       En iyi tahsil-i vetreyi mutlaka seyahat ile iktisap edildiği gibi her türlü mesail-i 

muallaka ve muazzala üzerinde yazı yazmakta da seyahat, tetebbu-ı seyahati vardır. 

Bu cihetle yenilik yapmak hevesiyle hata ve garabete çok düşen C.N. Bey, kendi 

memleketinden evvel Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya, İsveç, Belçika, 

Flemenk, İtalya, Yunanistan, Paraguvay, Ekvator, İskoçya, Urugay, Bolivya, Liberya, 

Kutb-ı Şimali ve Cenub-ı Siyam, Mısır gibi birçok memalik ve beladi gezmiş, birçok 

meşahir ile bulunmuş, elektriklerle müzeyyen cesim-i trans Atlantik vapurlarıyla 

seyahat eylemiştir. Nesa-i mesahiyat, rekik ve şuh hikayat, ince mazmunlar ve 

nüktelerle pirayedar hatırat hep bu seyahatlerin mülhematıdır. 

       İtiraz ve hücum, pek vasi bir kafaya sahip ve malik C.N. Bey’in, ruhî bir 

ihtiyacıdır. Ve o, her fırsattan bila istifade, bazen de fırsatı bizzat ihdas ederek bu 

ihtiyac-ı fıtriyesini, iyice şımarık olan tabiiyet-i sakimanesi, pek makul olmayan bazı 

tazipleri sayesinde bizde emsaline tesadüf olunmamış bir meharet ve metanetle tatmin 

eyler. 

       Hayat, onca bir hücum ve itiraz meydanıdır. 
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       İçtihada ve bunu müteakip birkaç gencin, birkaç kodaman hürriyet fikrine 

ashabının lütuf ve muavenetiyle tesis eylediği mecmualara yazı yazmaya 

başladığından beri kendisini üstad farz eder. Bu cihetle şu dakikaya kadar süt nineye 

muhtaç birçok sabi murahakla muhattır.  

 [Münir Süleyman, “Karikatör C.N.Bey”, Hande, S.23, 19 Nisan 1333, s.3.] 

   

 “Baykuş” 

Üç perdelik manzum masal 

Nazımı: Halid Fahri Bey. 

       Cuma akşamıydı.. Bir seneye yakın bir zamandan beri methini işittiğim bu güzel 

piyesi nihayet göreceğim.. Evet, tam bir sene oluyor ki köşeciğinde pek mütevaziane 

çalışarak, çabalayarak yazdığı bu manzum masal için Halid Fahri ne kadar 

uğraşmıştı.. Ve sonra her iyi şey için iftiham edilen müşkülatın nasıl mükafatını 

gördü.. O akşam Tepebaşı tiyatrosunda bulunanlar duydular ve hissettiler ki 

gördükleri piyes, işittikleri sözler bir Türk kalbinin tercüman-ı hissiyatı idi. Ve bu 

hisler o kadar ince, o kadar elim olmakla beraber, o kadar maharetle ifade edilmişti ki 

büyük Türk nasiri Süleyman Nazif Bey’in dediği gibi şimdiye kadar – Tevfik 

Fikret’ten sonra – bu kadar ulviyet-i şiir ve üslup henüz ne okunmuş ve ne de 

görülmüştü. O zaman ben anladım ve kanaat getirdim ki eğer bizde zavallı sanat-ı 

temaşa canlanacak, daha doğrusu doğacaksa, buna vasıta olacak hiç şüphesiz 

Darülbedai’dir.. Evet, o yegane müessese der ki sanatları uğruna her fedakarlığı 

iftiham eden memleketin birkaç sanatkar şahsiyetini etrafına toplamış, geçirdiğimiz 

bu devre-i harp arasında sakinane çalışıyor ve bize öyle bir ziyafet-i edebiye ve 

temaşa veriyor ki bütün iştiha-yı sanat ve zevkimizi tatmin ediyor. Burada o büyük 

müessesenin müntesiplerine kalbimden doğup gelen tazimat ve hürmeti zikretmeden 

geçmeyeceğim. 

       Baykuş bizde öyle denilebilir ki kaffe-i ihtimamıyla ve bütün istihzaratıyla 

mükemmel oynanan ilk yerli bir eser-i edebiyedir. Mevzu‘unu anlatacak değilim.. 

Çünkü bütün gazeteler kafi derecede bahsettiler. Eser feci ve hailevidir. Şairin 

ruhundan kopan tahsisat bir parça ölü kokusuyla meşbu olduğu için birinciden 

sonuncu perdeye kadar tiyatronun hezarı arasında bile bir korku vardır. Ve bu korku 

ba‘zen o kadar aşırı bir raddeye varıyor ki ikinci perdenin sonuna doğru nefesimin 



 86 

kısılmış, gözlerimin büyüdüğünü hissettim. Elhasıl bir kelime ile ifade etmek lazımsa 

memleketimiz şimdiye kadar böyle ulvi hassa ile malik bir piyesi görmekten 

mütevellid gururu duymamıştı. Tarz-ı temsiline gelince.. 

       İşte burada asıl Darülbedai’nin  kaffe-i mesa‘isini, kaffe-i ihtimamatını parmakla 

dokunuyor gibi hissettik. Kadınların lisanları gittikçe o kadar düzeliyor, o kadar 

pürüzleri kayboluyor ki, insan bilaihtiyar: “Var ol ey ulvi müessese” demekten 

kendini alamıyor. 

       En büyük vazife Ertuğrul Muhsin’de idi. Birinci perdede mütereddit, muhteziz, 

sade bir ihtiyar köylü olan bu san‘atkar bütün sanatını bize ikinci perdenin sevkiyle 

üçüncü perdede gösterdi. Evlatlarını kaybeden bir pederin hıçkırıkları ancak 

Muhsininki kadar sahih ve hakiki olabilirdi. Ya sonra o devre-i cinnette, o buhranda 

Muhsin’i büsbütün başka bir şahsiyette görüyorduk. Nihayet o raddeye geldi ki son 

mısraı dinlemeye tahammül edemeyen halk, heyecandan, dehşetinden ellerini 

vurmaya alkışlamaya başladı. Bu memnuniyetbahş bir harekettir.. Sanatkarın sarf 

ettiği cehd ü gayreti bundan daha fazla bir şeyle ödemek imkan haricindedir. İçeriye, 

odasına onu tebrik etmek için koştuğum zaman bir az evvelki şahikalarıyla, 

hıçkırıklarıyla kalpleri parçalayan o biçare ihtiyar karşımda zinde, tevana, smokinini 

giymiş bir genç gördüm. 

       O zaman bir daha anladım ki Ertuğrul Muhsin bilhassa tebdil-i çehre fenninde 

pek ileri gitmiş bir sanatkardır. Elini sıktım ve tebrik ettim. (Yalnız saçlarını traş 

ettiği) nazar-ı dikkatimi celp etti. Sebebini sordum.. Sanat için dedi.. Bir daha tekrar 

tekrar elini sıktım. 

       Raşit Rıza Bey, derviş rolünde kendisine lazımgelen bütün evsafa sahip ve 

malikti. Elhasıl necip bir simayı temsil eden herhangi bir sanatkar onun kadar 

olabilirdi. 

       Muhid Bey, vurmadan inleyen bir gençti. Üçüncü perdede onu hakikaten bir 

veremli inliyor gibi kemal-i heyecan ve ızdırapla dinledim. 

       Galip Bey, o küçücük rolü büyüttü.. büyüttü. 

       Elize Hanım, bazı nağmelerinden sarf-ı nazar edecek olursa pek kusursuz oynadı 

denilebilir. 

       Ardiyen Hanım da gittikçe sanata yaklaşıyor.. 
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       Elhasıl bitirmeden evvel yine şunu tekrardan kendimi alamam ki bir memlekette 

sanat-ı temaşa ancak böyle ziyafettar ellerde oldukça muvafık olabilir.. 

       Doktorlar hiç fena değil. Hatta çok iyi. Yalnız böyle bir Türk tahsisatını haki bir 

masalın temsili gibi tersimi de tavırlar elinde olsaydı gönül daha çok iftiharla 

kabarırdı. 

       Mösyö Heke, Macar his musikisinin Türk musikisiyle farkı olduğunu tanzim 

ettiği musiki ile ispat etti. 

       O akşam tiyatroyu terk ederken kalbim ümit ile muvaffakiyetle dolmuştu.. 

İçimde en büyüğünden en küçüğüne kadar Darülbedai’nin bütün hadimlerini, 

müntesiplerini tebrik etmek, alkışlamak ihtiyacı vardı. 

   [Sedat Simavi, “Baykuş”, Hande, S.32, 8 Mart 1333, s.3.] 

 

“Tramvaya Karşı” 

       Bizim memleketimizde bir kıta, bu kıtada bir şehir, bu şehirde bir tramvay var. 

Bittiabi ne bu kıtadan, ne bu şehirden, ne bu tramvaydan bahsedecek değilim. Size 

şehrin tramvayıyla şehri bir mahallesi arasında geçmiş gülünç ve acıklı bir vakıayı 

anlatacağım. 

       Yarım asır evvel o şehirde ne bu mahalle, ne bu mahalledeki halk vardı. Fakat 

yakında bir çöl ve bittabi bu çölde binlerce evsiz, boş insan vardı. 

       O zamanlar iktisat ve hıfzısıhha  vesaire kanunları şimdiki kadar anlaşılamamıştı. 

Ölümü bulup meseleyi etrafında anlatmak ve kendisiyle aşağı yukarı, ağır hafif şerait 

altına bir mukavele yapmak da kabil olmuyordu. Her vali tenakus-ı nüfus karşısında 

nevmit oldu ve haftalık tevellüdat ve vefiyat cetvellerinden birini okurken çıldırıp 

geri döndü.  

        İçlerinden biri şunu düşündü: Şehirde boş yer, çölde yurtsuz insan var. İnsan boş 

yere, boş yer insana muhtaç. Uzun uzun mülahazalardan sonra bir gün kabilenin 

şeyhini çağırdı:  

       - Sizin bezden çadırlarınız var, size balçıktan ev yapayım, araziniz kum ve 

mahsülünüz hurma, size killi toprak ve buğday tohumu vereyim. Çölde her zaman 

kıbleyi şaşırıyorsunuz, size mihraplı camiler yaptırayım. 
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       - Şeyh aklını yıkıp bir müddet düşündü.  

       - Şeyh kim? Dedi. 

Vali atıldı: 

       - Seni Şeyhülmeşayih yapayım. 

Şeyh birdenbire gözlerini açıp: 

       - Resim, resim, dedi. 

Vali cevap verdi: 

            - Ben sana atiyye vereyim 

Şeyh güldü, razı olmuyordu. Vali, Şeyhin kılıcının meşin sapını altın yaptırmayı da 

vaat etti. Ve dört beş ay sonra bilhak mahle-i meydana çıktı. Aylar geçti bu aşiret 

Şeyhinden, ne isminden, ne kadın yüzlerinin mavi yırtıklarından vazgeçiyordu. Hala 

toprağa  dost, kaldırıma düşman, çadıra dost eve düşman, ata dost arabaya hasımcan 

idi. Bir gün kaldırım yapılıyor, ertesi gün kaldırımın taşları bir evin kumus duvarı 

halinde bulunuyordu. Aşiret aileler evlerini eşya anbarı ve kısrak ve tay ahırları 

halinde kullanıyorlar ve kendileri üstüne çadır bezi gerilmiş damlarda yatıyorlardı. 

Bir boş araba görseler erkekler döşemesinin samanını alıp semerlerini besliyorlardı ve 

çocuklar tekerleklerini çenber gibi çeviriyorlardı. Halbuki buraya tramvayı sokmak 

mecburiyeti vardı. Belçikalı kumpanya adat , inanat, ruhusat fevkinde bir imtiyaz 

olduğundan bahsediyordu.. 

       Vali biliyordu ki aşiret ahalisi her ne kadar çeşmelerden su içiyorlarsa da 

tulumları heybelerindedir. Evlerde oturuyorlarsa da çadırları damlalardır. Yaya 

dolaşıyorlarsa da atları ahırdadır. Ve çölde deniz olmamıştı. Bir küçük icbar kafes 

kapısını açmak gibi olurdu: Bir saniye sonra ne kuş, ne terennüm. Ortada eski tünekle 

kırık yemeklikten başka bir şey kalmazdı. 

        Bir gün bir tecrübe yaptılar. Tramvay rayları biraz ilerletildi.  Fakat o kadar 

eziyet çekilen tesviye-i tarabya bir saat sonra çukurlara döndü. Raylar ev kapılarına 

demir kanat oldu. Eczaneler mellelerle, mühendislerle, amele ve mühendis ustalarıyla 

doldu. 

       Fakat çare yoktu; Vali, Şeyhin altına kılıç sapına bir iki mercan, bir sarı sırma 

atiyyesine bir az zemaim vaat etti.Ve ray bir hançer gibi, etrafında ızdırap  sesleri 
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duyarak lanet mahileri işiterek mahalleyi ikiye böldü. Ve her metresi başına altınlar 

döküldü.  

       Tramvay bir müddet, önünde koleralı bir araba gibi, kendisini görünce kaçıp 

yolları boş bırakan bir halk buldu. Fakat yavaş yavaş alışıyordu. İlk yolcu tramvay 

basamağını darağacı iskemlesine çıkar gibi rengi soluk ve bacakları titrek çıktı. Bir 

iki ay sonra tramvayın kısraktan rahat olduğu söyleniyordu. 

       Fakat tramvaya rağbet ilk müşkülatı büsbütün artırıyordu. Ahali muvakkıf-ı 

ihtiyar cümlesi anlamıyordu. Adım başına veitmane “dur!” diyorlardı. Bir iki gün 

veitmanlar aldırmadı, ahali düşünüp taşınıp bir çare keşfettiler: Her tramvay bekleyen 

yolcu, elinde kalın bir mender tutuyor, tramvay görünür görünmez önüne atıyordı. 

Sonra menderini çekip tramvaya atlıyordu.  

       Her gün vekayi zuhur ediyor, yeni tramvayın varidatı eczahane borçlarına kafi 

gelemiyordu. Kumpanya, veitmanlara bunlara musamaha göstermelerini emretti.  

       Bu suretle bir müddetten beri tramvay vakasız bir hayat geçiriyordu. Fakat yine 

bir gün kampanya direktörünün odası veitmanlar, kondüktörler, boru memurlarıyla 

dolmuştu. Direktör:  

       - Ne var, dedi.  

Bir yığın ses cevap verdi: 

       - Yarım kilometre bozuk, veitmanlardan bir, kondüktörlerden üç mecruh, 

camlardan yüz kırık direktörlerden…. 

Direktör pür hiddet: 

       - Niçin, niçin? Diyordu. 

Mecruh veitman hala ürkekliği kaybolmamış sesiyle cevap verdi:  

       - Gidiyorum, 

       - Evet. 

       - Şeyh kapısın önüne çıkmış. 

       - Evet. 

       - Hiç binmemişti, bugün  binmek istemiş. 

       - Peki sonra? 
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       - Dur, dedi. 

       - Niçin durmadın? 

       - Durdum, 

       - Pekala sonra? 

       - Sonra hep bunlar oldu. 

       - Niçin, niçin? 

       - Çünkü gel, dedi.Tramvayı kapısının önüne çağırdı. 

Direktör henüz iflas etmiş bir tacir kadar şaşkın şaşkın: 

- Niçin gitmedin, demek istedi ve diyemedi. 

                                        [F.R., “Tramvaya Karşı”, Hande, S.1, 18 Temmuz 1332, s.7.]  

 

“Üç İskemlemin Faizi” 

       Herkes zengin doğmaz. Bazıları da fakir doğar . Mesela ben dünyaya gelince 

servet yüzüme gülmemiş. Şimdi kırk beş yaşındayım. Demek oluyor ki yarım asra 

yakın bir zamandan beri “servet”denilen o cep ağızlığı hala yüzüme gülmedi .    

       Babam ölünce, bana yegane miras olarak üç iskemle ile bir koltuk bıraktı. 

Koltuğu annem bir sıkıntıda iken çarşıda sattırmış. Benim elimde yalnız üç iskemle 

kaldı. O iskemlelere on beş sene kadar baktım. Her vakit onları satmak fikrini iltizam 

ettim. Omzuma yükleyip sokak kapısından çıkarken validem her seferinde arkamdan 

bağırdı: “Oğlum onları bırak! Satma! Bir gün olur pişman olursun” dedi. Zavallı 

validem gökten denizin dibine kadar hakkı varmış. 

       Şimdi, O hakkı teslim ediyorum. İskemlelerimden nasıl istifade ettiğimi daha 

söylemedim, söylemekte de tereddüt ediyorum. Çünkü bu dünyada benim gibi 

sürünenler de çok var; onlar da benim icadımdan istifade ederler diye korkuyorum. 

Fakat madem ki Hande bu icadımı üç okka ekmek ve bir okka zeytin pahasına benden 

aldı, tabii söylemek mecburiyetinde bulunuyorum: Bir gün sabahleyin erken 

kalkmıştım tavan arasındaki meskenimden sokağa bakarken bir direk dibine biriken 

halk nazar-ı dikkatimi celp etti. Gittikçe çoğalan bu insan yığının ne olduğu 

anlamayarak büyük validemin büyük gösteren gözlüğünü taktım. Bir de ne olsa 

beğenirsiniz! Meğer o halk tramvay bekliyormuş. O kalabalık içinde bizim oda 
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sahibini de fark eder gibi oldum. “Ey başı yakındır dedim. Ne olur ne olmaz, şuna bir 

iskemle indirelim de otursun.” Ve derhal iskemlenin birisini indirdim. Adamcağızı 

tramvay direğinin yanına oturttum. Derin bir of çekti şişman göğsünden: Sağ ol 

evladım kelimesi cıktı. Yarım saat sonra dolu gelen güc-i hal ile bir yer bulabildi; ve 

bana ikramiye olarak elime bir kuruş sıkıştırdı. Derken biri daha türedi. Kuruşu 

açılmış olan avucuma bırakınca iskemleme oturdu. O anda aklımdan şimşek kadar 

parlak bir fikir geçti. Gittim, diğer iki iskemlemi de getirdim. Müşteri onlara da koştu. 

İki saat zarfın da oturup kalkanları arkası kesilir gibi olunca elimi cebime soktum. Ne 

dersiniz? Elim nikel parçaları içine gömüldü. Sevincimden sıçramaya başladım; artık 

büyük bir sermaye sahibi olmaya başlamış idim.  

       Bir haftadır bu ticaretten ekmek paramı çıkarıyorum. Günde yan tarafa para 

koyup Tepebaşı bahçesine çıktığımda nadir değil. Lakin (bâr) mıdır nedir paramı çok 

çekiyor. Bir çay içeyim diyorum bütün bir gündeliğim gidiyor. Her ne ise! 

İskemlelerimin sayesinde (bâr)ı da gördüm ya! O bar ki hayalini rüyalarda görürdüm. 

Tangolu hikayelerini kahvede işitirdim. 

       Bu hikayemi bitirmeden tramvay şirketine teşekkür etmem icap ediyor; çünkü 

Kağıthanedekine hiç benzemeyen halis çingene çalgısını işittiğim (bâr)ı onun 

sayesinde gördüm. 

       Demek yaşasın tramvay şirketi demem icap ediyor öyle mi? Pek de ağzım 

varmıyor ama… Ne çare! Sonra nakliyatını intizama sokar da ben de iskemlelerime 

oturtacak müşterilerimden mahrum olurum. 

           

       [D., “Üç İskemlemin Faizi”, Hande, S.8, 8 Eylül 1332, s.3.] 

 

“Sulh Sevdası” 

Mahzun simali bir kralın dertleşmesi: 

       Gayet sekaf bir kadın odası - zarif bir şezlong – Hevai mavi zemin üzerine beyaz 

suzanbağı işlemeli perdeler -  müzeyyen şöminenin üstünde pek kıymettar bir küçük 

saat ve solmuş gülleri havi iki küçük vazo. Kral magmum bir sima ile yavaşça odaya 

girer. 

       - Oh! Hele şükür kimseler yok! Kapıya gider, dışarıda duran mahrem esrarı bir 
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nedim-i hassını çağırır. 

      - Artık şimdi size içimdeki dertleri birer birer dökeceğim. Ben memleketimde sulh 

ve sükun isterim… Mana-yı namıyla olmakla beraber bazı fena huyları da var. İşte, 

bu sebeple izdivacımızın ilk günlerinden itibaren aramızda hırıltı, dirilti başladı. 

Vakıa ben de gençlik hararetiyle beraber sert davrandım. Bunu itiraf ediyorum… Bu 

suretle hır gür eksik olmadı. Kadın, ben de cidalcü heveslerini tatmin edecek bir 

meyil bulamayınca bir takım siyasi serserilerle el altından teşrik-i mesai etti.. 

Memleketinde rahatı kaçtı. Fırtınaya tutulmuş gemi gibi umur-ı hükümet de 

yalpalamaya başladı. Gel zaman, git zaman yaş ilerledi. Ben de eski zıpırlık kaldı, 

ama kadın akibet bizi Yaşa(*) bastırdı. Neyse artık kanlı meydan muharebelerinden 

tüylerim ürperiyordu. Nihayet korktuğum başıma geldi. Biliyorum  bana sulh tavsiye 

edeceksiniz… Bunun için de bütün iktidarımı, bütün zekamı sarf edeceğim… Ama, 

karımdan rahat yok ki… Bir dakika müsaade ediniz. 

Kapıya gider, dışarı bakar, tekrar gelir. 

       - Karım da son zamanlarda garip bir merak hasıl oldu: Bir Rus köpeği ele 

geçirmek.. Ben, köpekten nefret ederim. Hele memleketteki serseri köpeklerden 

avavesi kadar nefretimi mucip olan bir şey yoktur… Rus köpekleri pek pis kokarlar, 

her yere pire doldururlar.  

Evvelki deliliğim olaydı bir tekmede bu köpeğin kafasını ezerdim; fakat dedim ya, 

artık patırtıdan, gürültüden bıktım, usandım…Kadın ise azgınlığını günden güne 

artırdı. Sarayımda, ben değil, Rus köpeği hakim idi; çünkü Rus köpeğinin meftunu 

idi. Onun her arzûsunu kemal-i itina ile yerine getirmeyi kendince en büyük şeref 

addediyordu. 

        İşte, bu köpeğin yüzünden yine rahatımız kaçtı. Derken köpek doğurdu; bir iken 

beş on tane oldu… Ne çare ben de nihayet başımın selameti için bunlara uydum... 

Memlekette pireli çoğaldı… Başımıza gelenler geldi… Şimdi gerek ben ve gerekse 

bütün halk, bu pirenin elinden eleman çekiyoruz. Uyuzlar gibi kaşınıyoruz. Kadının 

umurunda bile değil!... O, hala Rus köpeğinin kuyruğundan ayrılmıyor... Dikkat ettim 

asla kaşınmıyor. Acaip dedim, pireler bununla akraba mı ki hiç ilişmiyorlar?  

___________________ 

* Baş şehir     
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   Düşündüm, taşındım. Nihayet bir şeytanlık buldum. Hemen bir çok pire toplatarak 

bir kutuya doldurttum… Gizlice karımın yatağına hatta yemeğine bile serptim… Bir 

takım girye kokular tedarik ettim. Karımın dairesinin her tarafına döktüm. Oraya 

giren mutlak burnunu tıkamaya mecbur olurdu… Karımdaki hali görmeli!... Ne 

baygınlıklar geçiriyordu!... Bir kaşınmadır başladı. Vücudu kan içinde kaldı… Hele 

aksırıktan başını kaldıramıyordu… Ben de için için gülüyordum. 

       Dışardan aksırık sesi işitilir.  

- Sen, şuraya perdenin arkasına saklan; bak ne kadar güleceğiz.  

Kraliçe içeri girer.  

- Aman yarabbi! Artık rahatım kaçtı. Bu pis kokulardan, bu pirelerde el eman, bu 

uyuz köpek her yeri berbat  etti. Nedir bu başıma gelenler… İstemem, bu pis köpeği 

artık istemem!          

- Canım, bu kadar sevdiğiniz köpekten böyle nefret etmeniz pek garip! Ne güzel Rus 

köpeği!.. Hem onun aklı erer mi? Hayvanlar izalden mahrumdur.  

- Rica ederim, susunuz! Artık istemem, defedeceğim 

- Hele şükür rahat edeceğiz, barışacağız, ağzımızın tadı yerine gelecek. Arzu ettiğim 

sulh ve sükuna kavuşacağım! Darısı benim gibi karı entrikasına Rus köpeği şerrine 

kurban olanların başına! 

 [Yazar belli değil, “Sulh Sevdası”, Hande, S.16, 2 Teşrîn-i Sânî 1332, s.3.]   

 

“Büyük Ada ve Su” 

       Etrafı su ile muhat bu güzel adada bu latif mesire ve sayfiyegahta yazın en 

mühim bir şey ekinidir.. Evet, su yoktur. 

       Tabii bu sözümü pek garip bulanlar da vardır. Bunların hayretle: Acaip! Hem 

etrafı su ile muhat , hem de su yok! Bu nasıl olabilir? diyeceklerine eminim. 

       İyi ama, isminden de anlaşılır ki etrafı tuzlu deniz suyu ile muhat...ve bu suyu 

içebilecek hiçbir adam tasavvur edilemez. 

       Vaktiyle bu mehal fer-i hıfzanın letafetini takdir edenler, yaptırdıkları güzel 

köşklerin aletlerine büyük sarnıçlar ilavesiyle bu noksanı telafi etmek çaresini 

bulmuşlar. Fakat, sarnıçların dolması içinde yağmur yağması lazım.. 
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       Geçenlerde dostlarımdan biri bu meseleye dair bir fıkra nakletmişti. Lakin bunun 

doğruluğuna inanmaya pek cesaret edemiyorum. 

        Çınar mahallesine yakın bir meydancığın etrafındaki evlerden birinde ikamet 

eden dostun komşularından bir adalı, geçen yaz su yokluğundan pek muazzep ve 

muzdarip olarak buna bir çare aramış. Bir gün İstanbul’a inmiş, Şişli cihetine geçmiş. 

Orada bahçenin birinde işleyen ve külli miktarda su çıkaran bir tulumba görmüş. 

Bahçeye girmek müsaadesini alarak tulumbayı gözden geçirmiş. Kimin yaptığını 

öğrenmiş. Hemen tulumbacının dükkanına koşmuş, pazarlığa girişmiş. On beş lirayı 

vermiş ve tulumbacı da sekiz gün sonra Büyükada’ya tulumbayı getireceğine 

vadetmiş. 

       Yevm-i maiyette tulumbacı tulumba ile beraber gelmiş. Komşular bu aleti 

seyretmek için kapılarının önüne fırlamışlar. Tulumbacı kendisine gösterilen mehale 

tulumbayı koymuş ve kuyunun nerede olduğunu sormuş.. 

       - Kuyu mu nerede? İyi ama dostum kuyu olmuş olaydı tabii tulumba almaya 

luzüm kalmazdı. Kuyu neye lazım ? 

       - Tulumbaya su tedarik etmeye! 

       Acaip.. Ben tulumbayı suyum olmak için sizden aldım.. Suyum olaydı, 

almazdım. Şimdi bir de tulumbaya su mu bulacağım.Yok, işte bu münasebetsizlik! 

       Nihayet iş azmış.. Mahkemeye müracaat edilmiş. Ben buna pek inanmıyorum 

çünkü mübalağalı buluyorum. Dostum hiç su içmez. Yanında su şakırtısı olsa hemen 

alaya başlar. Hatta sudan o derece nefret eder ki pek tiryakisi olduğu nargileye bile su 

yerine şarap koyar. 

  [Yazar belli değil, “Büyük Ada ve Su”, Hande, S.22, 8 Eylül 1332, s.4.] 

 

“Ne Yaman Açık Gözmüş” 

       Harpten evvel Beyoğlu diyarında sürülerle mevcut bulunan tangocu matmazel 

bozuntularından iki badanalı, bir av yakalamak ümidiyle doğru o zümreye has şuhane 

bir eda ile kırıta kırıta giderlerken Patikara Alejipesyen pantolonlu, lacivert ceketli, 

Losterin iskarpinli, tek gözlüklü şöyle uzun başlık biri de bunların başlarına takılır.  

Nazeninlerden biri refikasını hafifçe dürterek: 
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- Vakıa, pek güzel değilse de kılık kıyafet yerinde.. Galiba yağlı bir şey, der.  

- Ben de öyle zannediyorum. Kenar bir şey.. Hele yeleğindeki kordan pek kıymettar..  

       Bunlar önden muakip arkadan gide gide Taksim bahçesini biraz geçerler.. 

Tenhalıktan istifade eden bizim centilmen hemen matmazellerin yanına sokulur ve 

Levanten Fransızcasıyla:  

- Böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsunuz güzeller? der. 

- Biraz hava almaya efendim!  

- Nerde oturuyorsunuz?  

- Ak sokakta.. efendim. 

- Acaip, bu ak sokak neresi? 

- Kara sokağın arkası.. 

- Pek zarif ve nükte perdazsınız! 

Nihayet bir birahaneye gitmeye karar verilir; geri dönülür, münasip tenhaca bir yere 

girilir..                  Bizim mirasyedi kıyafetli centilmen kadınlara karşı yüksekten 

atmaya başlar.. Bir konağın müdür-i umuru olduğunu söyler.. 

- Acaba hangi konak? Sualine maruz kalınca, biraz düşünür, Piyerloti imdadına 

yetişir. Prensen aziyede! der. Fransız edibin uydurduğu bu isim bizim beyi ilk 

terlemekten kurtarır. Derhal arada samimiyet hasıl olur. İçtikleri biraların tesiriyle 

gözleri parlamaya başlayan matmazeller bu son söz üzerine birbirlerine bakarlar. 

        Bu sırada centilmenin ayağı da masanın altında sarışın şuhun ayağına tesadüf 

eder. İş daha ileri varır.. 

 Fakat nazeninlerden biri saate bakınca şaşırır. 

- Saat beş,  pek geç kaldık.. Randevumuz vardı.. 

- Bu gece birlikte sinemaya veya konağıma gitseydik.  

- Bu gece olamaz. Fakat, yarın akşam için mümkün.. İsterseniz, yarın bu vakit yine bu 

birahanede buluşalım..  

- Ne ruhnaz, ne naziksiniz!  

- Teveccüh buyuruyorsunuz efendim.. 
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- Durunuz şimdiye kadar herkesten dirig ettiğim bir şeyi size bu nezaketinizden dolay 

pek münasip görüyorum. Yarın, İzmir’de son ve en büyük ikramiyeli yarış var.. İşte 

kayıt makbuzları. (cebinden bir sürü makbuz çıkarır) Fakat hiçbiri kazanamayacak; 

çünkü birinci gelecek ata kimse kaydolunmadı.. Sizi bu ata kaydedersem, yarın akşam 

bankadan sarı sarı liraları alır ve rahat rahat sarf edersiniz. 

Sarışın kız: 

- Oh ne ala!.. Bize böyle bir lütufta bulunuyorsunuz, cidden minnettarınız oluruz.. 

- Ne demek, arslanım.. Emriniz maalmesrurane ifa etmek benim için büyük bir 

şereftir.. Bahse iştirak etmek için ikişer lira vereceksiniz. Yarın akşam en az otuz lira 

var.. Çünkü şimdiye kadar yarışta birinci gelecek yağız at için kimse yazılmadı.. 

İzmir’de belki bir kaç kişi yazılmıştır. Bu at İngiltere’de Fransa’da her yarışta iki 

senedir birincilik kazanıyor. 

       Para lakırtısını işiten kızların gözleri büsbütün kamaştı.. Düşünmeye başladılar. 

Karalmanın, paranın deruni camekanlarındaki o süslü kumaşlar, bulüzler, her gün 

ağızlarının sularını akıtan müzeyyenat birer birer mahmur gözlerinin önünde raks 

etmeye başlamışlardı. 

       Esmer kız: 

- Ah ne lütufkarsınız! diye hemen para çantasını açıp bir gün küllüğü varidattan iki 

lirasını centilmene verdi. Sarışın matmazel de refikasına binaen iki lirayı vermekte 

tereddüt göstermedi. Dört lirayı yeleğinin cebine indiren bizim centilmen, 

cüzdanından birer sahte makbuz çıkardı. Türkçe bir iki kelime yazıp matmazellere 

uzattı. 

- Şimdilik Allah’a ısmarladık yarın akşam bu vakit burada.. Müjde telgrafını aldığınız 

zaman bakalım bana ne yapacaksınız? 

       Bunun üzerine tek gözlüklü bey matmazellerden ayrılır.. 

       Tabii kızlarda, ertesi günü kavuşacakları sarı liraların şevkiyle rahat rahat 

uyumuşlardır. Ertesi gün, randevu zamanına kadar geçen vaktin gayet heyecanlı 

olduğunu keşifte tabii  güçlük çekmezsiniz. 

       Nihayet akşam olur.. Mevid-i mülakata gidilir.. Bir bira, bir daha.. Biralar tuvali 

eder. Fakat, beyden bir eser yok.. Ne gelen var, ne giden. 
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       Bu sırada, akşam gazeteleri satan çıplak ayaklı çocuk gazetelerin isimlerini 

bağırarak saya saya içeri girer.. 

       Sarışın matmazel, belki yarışın neticesi yazılmıştır ümidiyle aldığı gazeteye şöyle 

bir göz gezdirince beti benzi atarak:  

- Ah! Bizim liralar gitti! avazesiyle olduğu yere yığılır, kalır. Esmeri bu hal karşısında 

ne yapacağını şaşırır.. Garsonlar bayılanı ayıltırlar. İş anlaşılır..Gazetede aynen şu 

satırların yazılı olduğu görülür: 

                         Mahir bir dolandırıcı 

 bu sabah kendisine daire müdürü süsü veren ve bu nam ile birçok safdilleri 

dolandıran bir dolandırıcı yakayı ele vermiştir.Buna kurban evvela en ziyade birtakım 

zavallı kadınlar olduğu da cümle-i müstehbiratımızdandır. 

        Artık kızlarda hoşafın yağı kesilir.. Hem giden paralarına hem mahvolan o 

yıldızlı ümitlerine yanarlar.. 

[Yazar belli değil,“Ne Yaman Açık Gözmüş”,Hande,S.24,29 Kanun-ı Evvel 1332, s.2.] 

 

“Burun Hikayesi” 

       Her iş, hatta dilencilik bile bir sanattır ve o bilinmezse hiçbir şey yapılamaz. İşte, 

bir şairin naklettiği şu menkıbe bu nazariyeyi teyit eder. 

       Nakl-ı hikaye şair, bir hastalığa duçar olarak burnundan mahrum kalır. Günün 

birinde bir sokaktan geçerken peşine bir dilenci kadın takılır ve sadaka ister.. Kadın: 

- Efendi, Cenab-ı Hak sizi takdis ve gözlerinizi kazadan esirgesin… diye dua 

edermiş.. Zavallı şair mezbureye beş kuruş vermiş ve o da makam-ı teşekkürde: 

- Lütufkar  efendim, Cenab-ı Hak gözlerinizi kazadan esirgesin! diye tekrar dua 

etmiş. Aynı duanın bu suretle tekrarı şairi hayrette bırakmış ve kadına böyle yanıla 

yakıla gözleri için dua etmesinin sebebini sormak ilaveten de  

- Allah’a şükür, kör değilim! demiş. 

Kadın: 
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- Efendi, şayet, gözlerinize bir zarar veya bir hastalık gelirse gözlük takmak lazım 

gelecek, halbuki gözlüğün takılacağı uzvunuz yok da onun için Allah gözlerinizi 

kazadan esirgesin.. diye dua ettim.. cevabını vermiş. 

       Şairin, bu hoş cevap üzerine beş kuruş daha verdiği rivayet edilir. 

[Yazar belli değil,“ Burun Hikayesi”, Hande, S.27, 19 Kanun-ı Sânî 1332, s.5.] 

   

“Mesud Zevc” 

       İzmir’de idadî tahsilini güç bela ikmal ettikten sonra  mekteb-i hukukun 

açılmasını beklemeden İstanbul’a can atmıştı. Çünkü Nedim Bey’in maksadı tahsilini 

ali bir dereceye isaddan ziyade İzmir’de büyük bir ticarethane sahibi olan Bedri’nin 

parasıyla İstanbul’un sefalet alemlerinde bunalıncaya kadar mest olmaktı. Nitekim 

daha vapurdan çıkarken rıhtımda tesadüf ettiği bir Rum dilberine – tabir-i 

amiyanesiyle tutuluvermişti. 

       Nedim Bey muvaffaını huyunu bilmediği bu güzel Rum kadınını hemen o gün 

takibe koyulmuş ve bir iki saat zarfında yalnız Bebek’te  ikamet ettiğini öğrenmekle 

iktifa etmemişti. 

       Aradan bir hafta geçmiş ve bu bir hafta zarfında Nedim Bey daha pek çok 

kadınlara tesadüf etmişti ve bu kadınların ekseriyesinden; seni ve parası sayesinde 

hassa-i zevkini almışsa da ilk göz ağrısı Rum dilberini unutmamıştı. 

       Nihayet birkaç gün Bebek’e devam etmek  suretiyle rıhtımda sivri sakallı bir 

sinyorun kolunda tesadüf ettiği kadını buldu. Nedim Bey saatlerle uzaktan seyrettiği 

bu kadını şimdiye kadar tesadüf ettiği kadınların kaffesinden güzel ve cazibedar 

buluyordu. Genç mektepli o müstesna  kadına karşı daha amik bir merbütiyet ciddi 

aşkı andırır bir his ile mütehassis oluyordu. 

       Nedim Bey bu ilk muvaffakiyet üzerine derhal Bebek’te bir oda isticar ederek 

orada ikamete ve her an maşukasını görmeye müsait fırsatlar aramaya başladığı gibi 

diğer taraftan ona tamamıyla takarrüp etmek onun nefes ettiği havayı teneffüs etmek 

imkanının istihsalı için bütün gün düşünür ve her bulduğu tedbiri beğenmeyerek 

yenisini bulmak üzere keşfini mahkum-u nisyan bırakırdı. 

       Genç mekteplinin taşralı zihniyeti bir türlü İstanbul beylerinin tesis-i münasebet 

için işaretlerle başlayıp harf endazlıkta nihayet bulan usüllerini muvafık bulamıyor 
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daha doğrusu bunu kadın saydı telakki ediyordu. Vakıa o, memlekette tavşan ve 

keklik saydını pek hoş buluyordu, fakat kadın saydı pek garip gelmişti. Elhasıl 

kekliğe saçma atmayı pek muvafık bulurken kadına harf atmayı bir türlü havsalasına 

sığdıramıyordu. 

       Nihayet kararını verdi. Madam Maryatı’nın Zevci Mösyö Politayos’un nezdine 

hizmetkar olarak dahil olacaktı. Karırını verir vermez gitti, hakiki bir Anadolulu 

kıyafete girerek hizmetkar tedarik eden bir dellala müracaat  etti. 

       Talii onu çok bekletmedi birkaç gün sonra Nedim Bey, Mösyö Politos’un yanına 

hizmetkar sıfatıyla sevk olunmuştu. 

       Mösyö Politos  bu genç Anadolulu Türk’ü ilk nazarda beğenmiş, merdane etvarı 

pek hoşuna gitmişti. Karar verildi ve o günden itibaren Nedim Bey Mösyö 

Politimos’un ayaklı hizmetkarı oldu. 

       Nedim Bey pür sedidesini her gün görebilmek imkanından mütehassıl bir sürur 

ile efendisine fevkalade iyi hizmet ediyordu. Az zaman zarfında teveccüh ve itimadını 

kazandı. 

       Bir gün çelebi erkenden evden çıkarak ava gideceğini ve eve akşam geç avdet 

edeceğini söylemişti. Evde madamla hizmetkar Nedim’den başka kimse kalmamıştı. 

Madam bir müddet ev işleriyle meşgul olduktan sonra bahçeye inerek palmiyelerin 

altındaki hamağına uzanarak Nedim’le konuşmaya başladı. Tabii Madam, Nedim’e 

‘aşık değildi ancak Nedim’in mümtaz hareketi gençliği, etvarındaki necabet 

Madamda ona karşı hususi bir muhabbet tevlid etmişti. 

       Vakit, zavallı biraz geçmiş ortalık gaşyaver bir hararet altında bunalıyordu. Ilık 

ılık esen bir rüzgar asaba derin bir rehavet veriyordu. 

       Madam Maryenet’i bu rehavetten kurtulmak için hamağında temaşakarlarına 

şehvet lerzleri vahşedecek bir eda ile gerildi. Ve hafif hafif doğrularak Nedim’e bezik 

bilip bilmediğini sordu. 

       Nedim, cevaben bildiğini söyleyerek memnunane hanımın bezik oynamak 

hususundaki teklifini kabul etti. Oyuna başladılar. Nedim Bey hanımına hoş 

görünmek için oyunda mütemadiyen kaybediyordu. Fakat bunu öyle bir maharetle 

yapıyordu ki Madam asla anlayamamıştı. Ah Nedim Bey İstanbulluların (Oyunda 
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kaybeden aşkta kazanır) darb-ı meselesini bilse idi kim bilir ne kadar memnun 

olacaktı. 

       Oyun böylece Nedim Bey’in kaybetmesiyle devam ediyordu. Madam 

Memnundu. Nedim bey kaybeyleyen bir partinin nihayetinde gayr-ı iradi olarak derin 

bir göğüs geçirdi ta kalbinin amakından kopup gelen bir “ah” dudaklarından titreye 

titreye döküldü. 

Madam hafif bir tebessümle: 

- Neden ah ediyorsunuz, yoksa oyunu kaybetmek sizi müteessir mi etti? 

Nedim Bey aşk şerareleri parıldayan nazarlarını madama tevcih ederek: 

- Hayır madam dedi. Oyunu kaybetmek, beni müteessir eden bu değildir. Benim 

teessürüm bi reha bir elemin kahır bir ızdırabıdır. 

        Madam ciddileşen simasından dökülen perişan saçlarını parmaklarıyla 

toplayarak: 

- Peki eleminiz nedir? dedi Onu bana söyleyiniz azalmasına veya hiç değilse tahfifine 

çare bulurum. 

       Bu müşfik ve rikkatengiz sözler üzerine Nedim yine derin bir ah ile kalbinin 

alamını izhar eder gibi inledi. Madam Maryati’nin müşfik cümlesi onu hem memnun 

hem müteessir etmişti. 

     Şimdi madam mütemadiyen ısrar ediyor, Nedim’in derdini söylemesi için 

çalışıyordu.  

-Madam size derdimi söylersem korkarım ki hiddetlenir, bana darılır ve belki beni 

kovarsınız. 

Madam: 

- Asla dedi. Emin olunuz ki hakiki derdinizi söyleyiniz, bu ne olursa olsun size karşı 

olan vaziyetim asla değişmeyecektir. 

       Şu halde size kalbimi, onun amakında mevcut olan bütün esrarı söyleyeceğim. 

       Nedim bu suretle ifadesine başlayarak bir  az mahcup bütün macerayı anlattı ve 

sonra hizmetçi kıyafetine girmek suretiyle istisal ettiği hileden dolayı niyazmendane 

af diliyordu. 
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       Madam Maryati karşısında bütün saffet-i kalbiyle hissiyat-ı derununu söyleyen 

bu biçare aşığı müstağrak-ı hayal dinliyordu. Şimdi onu bir his önünde kalbinde bin 

raşe tevlid ediyor ve yavaş yavaş bu biçare delikanlının kendisi için çekmiş olduğu 

ızdırabına karşı birmerhamet duyuyor ve ellerine iştirak etmeye başlıyordu. (Mabadi 

var) 

                                          [C., “Mesud Zevc”, Hande, S.35, 29 Mart 1333, s.3.] 

 

       Geçen haftadan mabaid 

“Mesud Zevc” 

        Nedim Bey susmuş nemnak gözleriyle Maryati’nin latif çehresini temaşa 

ediyordu. Madam hissiyatında yaşayan garip galiyanın tesiriyle zaif nesvisine 

münkad söyleme başladı: 

- Azizim kalbimde öyle derin bir raşe-i merhamet husula getirdiniz ki o raşenin 

temadisiyle şimdi size karşı ben de muhabbet bir incizap hissetmeye başladım. Evet 

Nedim Bey – artık o bana Bey demeye başlamıştı – benden ümitvar olabilirsiniz. 

Esasen sizi ilk gördüğüm günden beri etvarınızda necabet-i asalet hissediyordum. 

Sizde her şeyi fakat yalnız uşaklığı münasip görmüyor ve hayret ediyordum.                                                                                     

       Bundan sonra her iki tarafın mahcubiyeti yavaş yavaş zail olmakla her iki kalp 

kemal-ı serbestiyetle birbirine hitaba başlamıştı. Madam Maryati’ni bu dilbaz ve şuh 

kadın bir bülbül gibi söylüyordu.  

- Nedim Bey bu kadar zamandan beri benim için muzdarip oldunuz bana yakın olmak 

için hizmetkarlığa kadar tenezzül ettiniz; şüphesiz ki bu fedakarlığınıza karşı lakayt 

kalacak değilim, kalamayacağım.. 

       Madam Maryati bu noktada ufak bir tereddüt gösterdikten sonra karşısındaki 

delikanlının daha ziyade ibhama müsait olduğunu nazar-ı dikkate olarak sarahatle 

söyledi! 

- Evet bu günden i‘tibaren kalbim, mevcudiyetim, her şeyim senindir ve hatta bu gece 

mevdid-i sabrınıza mükafat olmak üzere beni kollarınızın arasında bulacaksınız. Evet, 

bu akşam nısfılleylden sonra.. 
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       Nedim Bey elan bir bekiye-i sahab altında ezilir gibi idi. Madam Maryati bunu da 

izale etmek için Nedim Bey’in kucağına atıldı. Şimdi nuşin buseler ateş-i aşkı 

dudaktan dudağa nakle başlamıştı. 

       Nedim Bey, derin bir meudet ve bahtiyarî içinde mest, sermest kalmıştı. 

       Madam bir aralık: 

 - Evet nısfılleylden sonra, dedi. Kapıyı açık bırakacağım, karyolanın hangi tarafında 

yattığımı biliyorsunuz ya, yavaş yavaş gelir elime dokunursunuz. 

       Nedim Bey, bütün çapkınlığa rağmen henüz tecrübesiz bu genç, madamın 

kocasıyla beraber yattığı yatağına kadar gitmeyi pek tehlikeli bulunur. Buna cesaret 

edemeyeceğini söyleyiverdi. Maryati, hiç bir tehlike olmayacağını ve her şeyin taht-ı 

emininde olduğunu söyleyerek Nedim’i ikna etti. Akşama kadar tatlı konuştular. 

Hava karamaya başlayınca son birer buse ile taahhütlerini imza ederek ayrıldılar. 

       Boğaziçi’nin latif ve nazar nevaz muhiti üzerine aynen bu şidde-i celil her tarafı 

derin bir uykunun hülyaları altında uyuşturmuştu. Sema birkaç yıldızın rüyalı 

tebessümleriyle nim-i münevverdi. Deniz derin bir rehavetle sahili okşaya okşaya 

teneffüs ediyordu. Ba‘zen uzaktan geçen bir yelkenli sandalın heyula-yı sefili denizin 

naim sathı üstünde ufak bir ihtizaz vücuda getiriyor, müteakiben kayboluyordu. 

       Akşamdan beri uyumamış olan Nedim Bey yavaş yavaş merdivenleri çıkıyordu. 

Çelebi bir az geç geleceğini söylemesine rağmen pek neşesiz olarak erkence avdet 

ederek yatağına girmişti. Galiba o eğlenceleri bir sekteye uğramıştı. Nedim Bey 

yukarı çıktı ve açık olan kapıdan çelebinin yatak odasına dahil olarak karyolanın 

malum olan tarafına elini uzattı. Madam Maryati iki eliyle derhal bu uzanan eli 

tutarak karyolada seri bir iki harekette bulundu. Bu harekatın tesiriyle kocası 

uyanmıştı. 

- Of ne yapıyorsun Maryati, dedi. 

Maryati: 

- Politumus, dedi. Akşam geldiğin zaman söyleyecektim, ama yorgundum. Onun için 

sarf-ı nazar ettim. Hizmetkarlarından hangisini daha sadık emin bulur ve hangisini 

daha çok seversin? 

Çelebi zamansız bulduğu bu sual karşısında: 
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- Tam soracak vaktini buldun, dedi.  

Madam ısrar ile: 

- Kuzum, dedi. Söyle hangisini? 

Mösyö: 

- Canım bilmez misin hepsinden ziyade Nedim’i sever ve hepsinden ziyade ona itimat 

ederim, fakat bu sual neden icap etti? 

       Nedim Bey olduğu yerde titriyor, kalbi şiddetle çarpıyordu. Artık hiç şüphesi 

kalmamıştı. Madam Maryati onu iğfal etmiş, şimdi her şeyi meydana koyacaktı. 

Nedim Bey mahvolduğunu hissediyordu. Madamın ellerinden kurtulmak ve bir daha 

avdet etmemek üzere ondan kaçmak istiyordu. Fakat bütün gayretine rağmen bir 

kelepçe gibi bileklerine sarılan Maryati, hem Nedim Bey’i sıkı sıkı tutuyor hem de 

söylüyordu: 

- Evet, ben de öyle zannediyordum. Fakat, hiçbir zaman görünüşe aldanmamalı, 

insanlar pek geç anlaşılıyor. Nitekim sadık ve namuslu bildiğimiz Nedim’in ne kadar 

alçak ve deni bir adam olduğunu ancak bugün anladım. Evet bugün tamamıyla aksi 

sabit oldu. Bilmem tasavvur edebilir misin? Bu gün Nedim bana beni sevmekte 

olduğundan ve benim için öldüğünden, öleceğinden bahs ile birçok teklifat-ı 

aşıkanede bulunmasın mı? Hayret! Meğer ne hayasız herif imiş.. 

       Nedim Bey, madamın pençesinden kurtulmak için mütemadiyen kıvranıyordu. 

       Madam devam etti: 

- Fakat ben size Nedim’in ihanetini aynen göstermek için ona karşı müsait gibi 

davrandım ve mükemmel bir tuzak kurdum. (Mabadi var)  

[C., “Mesud Zevc”, Hande, S.36, 5 Nisan 1333, s.3.] 

 

“Mesud Zevc” 

    Geçen nüshadan mabadi 

- Ve bu gece için kendisini bahçede çam ağaçları altında bekleyeceğimi söyledim.                                           

Tabii ben gidecek değilim. Fakat siz onu cürm-i meşhud halinde yakalayarak ceza-yı 

sezasını vermek için benim elbiselerimden birini giyerek mevid mülakata gidip 
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bekleyiniz, o mutlaka gelecektir. İşte o zaman hakikati anlar sadık zannettiğiniz 

Nedim’in ihanetini bizzat görerek köpeğe layık olduğu cezayı verirsiniz. 

       Mösyö Politimos şimdiye kadar bir şey söylememişti fakat hiddetinden çıldıracak 

gibi idi. Dişleri arasından melun diye mırıldanarak karısının bulduğu tedbiri kabul ile 

derhal Maryati’nin uzun bir robunu giyerek kadın kıyafetine girdi. Baş yastığının 

altıdan rovelverini almayı da unutmadı.  

       Mösyö odadan çıkıp merdivenleri inerken madam yataktan sıçrayarak kapıyı 

sürmeledi. Biçare Nedim Bey geniş bir nefes alarak: 

- Neden bu hileyi bana evvelden söylemediniz vallahi ölüyordum, dedi. 

       Madam Maryati şuh bir eda ile aşkının kolları arasına atılarak nimet-i visaline 

mukabil bir küçük ezaya katlanmayı çok mu gördüğünü sordu. Nedim Bey tabii ki 

hayır diye cevap verdi. 

       Bir az sonra iki vücut somyeli karyolanın yumuşak kucağına gömülmüş bütün 

ezvak-ı visali derin bir haz-ı mesti ile yaşarken gecenin ısırıcı ayazı altında Mösyö 

Politimos hain hizmetkarı Nedim’i tedip etmek üzere elinde rovelver çam ağaçları 

altında bekliyor ve zevcesinin ibraz-ı sadakatinden dolayı kalben memnun ve mesrur 

oluyordu ve hatta göğsü derin bir nağme-i gurur ile kabarıyordu. Bir iki saat sonra 

aşıklar visalin bütün anat-ı zevkini yaşamış bulunuyorlardı. Madam Maryati, 

Nedim’e: 

- Vakti geldi, dedi. Şimdi aşağı in kalın bir sopa al çam ağaçlarına doğru git zevcemi 

görür görmez sanki ben imişim gibi üzerine hücum et; ve tazannu etmiş olduğum 

gündüz ki ilan-ı aşkı bir tecrübe olarak yapmış gibi bir tavır alarak beni tebama ve 

kocama olan ihanetimden dolayı bana, daha doğrusu kocama sopanla vur, vur, vur. 

Farkında mısın mesele ne kadar şık oldu. İkisi de gülüştüler. Sonra birer buse-i veda 

ile ayrıldılar.                                                * 

       Mösyö Politimos çamlar altında titriyor, üşüyor tekrar titriyordu. Birden bire 

Nedim’i uzaktan görünce yerinden kalktı. Hazırlandı; ona evvela iltifat edecekti. 

Fakat buna imkan kalmadı. Elinde sopa ile gelen Nedim Bey biraz yaklaşır 

yaklaşmaz, bağırmaya başladı: 

      Hain karı, kocana o muhterem adama karşı bu kadar nankörcesine davranacağını 

zannetmezdim. Beni de kendin gibi nankör mü zannettin? Efendime hıyanette 
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bulunacak mıyım zannettin. Evet böyle zannettin de inandın değil mi ve böyle gece 

yarsından sonra bahçede aşık - hem de o aşık uşağın – beklemeye geldin ben seni 

tecrübe ettim meğer cidden alçak bir alçak bir karı imişsin. Yazık efendime ki senin 

gibi bir karıya düşmüş. Allah belanı versin; geber melun karı geber.  

            Mösyö Politimos yediği sopa darbelerine rağmen kalbi meşhun-ı neşat bir 

müddet durdu, iyice dayak yedi. Fakat sonra omuzları sızlamaya başladığından firara 

başladı. Dünyalar onun olmuştu.  

     Demek hizmetkarı da karısı kadar afif ve meşkim imiş. 

     Nedim Bey hem takip ediyor hem duruyor hem de bağırıyordu: 

- Alçak melun geber, mahvol; Allah‘ın laneti boynunda olsun. Seni bu gece 

öldürürdüm, fakat efendim ah ona bunu söylemeyeceğim, fakat zannetme ki sana 

acıdığımdan, hayır onun için değil, fakat zavallı efendim bu namussuzluğu duyarsa 

yüreğine iner de ölür… 

     Mösyö Politimos soluk soluğa odaya girer girmez Maryati sordu: 

- Ne yaptın? Mösyö mütebessimane cevap verdi: 

- Nedim geldi, senin zannettiğin gibi değil. Evet, benim zannettiğim gibi ali cenap 

çocuk beni seni kıyafetinde görür görmez elindeki sopa ile üzerime hücum ederek ne 

nankörlük mü ne hainlik mi hiçbir şey mi bırakmadı. Seni Anadolulara nazaran az 

serbest bulmuş olmalı ve işte seni anlamak için bu tecrübede bulunmuş. Evet hiç 

şüphesiz ki Nedim sadık. Onu esasen severdim, fakat bundan sonra…  

    Madam Maryati : 

- Tevbe Yarabbi tevbe, dedi. Zavallı adamın günahına girmişim, meğer biçare bir 

elmas kadar saf imiş. 

       Karı koca bu vadide bir az daha konuştular sonra lambayı söndürüp yatağa 

girdiler. 

       Mösyö Politimos, Nedim Bey’in bakiye-i visaliyle alude elan asabi ihtilacat-ı 

şehvet ile çırpınan karısını kucaklayıp öptükten sonra öte tarafa döndü, gözlerini 

kaparken dudaklarında şu cümle şükrangüzar kımıldıyordu: 

- Şükür Yarabbim! Uşağım da karım kadar afif ve sadık “!!?..” 

Son 
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Beşiktaş: 23 Temmuz 1?30                                     

            [C., “Mesud Zevc”, Hande, S.37, 12 Nisan 1333, s.3.]   

                                                        

 “Monolog” 

 Karım yüz otuz kilo, ben ise kırk kiloyum. Karım hiç güzel değil: Gözleri 

delikler kadar boş, burnu ortasız, beli omuzlarından, ayak bilekleri boynundan geniş 

ve beniyesi fena yoğrulmuş hamur ma‘mulatı gibi... Buna rağmen hayatımız birleşmiş 

idi. İşte size bunun hikayesini anlatacağım : 

 Gençlikte hiç param yoktu. Çöl develeri gibi üç günde bir defa yerdim. 

Yemeğim bir sahn-ı simit otuyla bir baş soğan, arasında biterdi. Kullanılmış esvab 

giyer, sonra çöyertip yine giyer, sonra ceketi pantolonuma yamalık ayırır ve 

pantolonu yine giyer en sonra satırdım.  

 Bu son satıştan alelekser bir kalıp parası ticaret edebilirdim. O zamanlar 

yanımda şimdiki karımın köskü vardı. Kendi kendime odamın çatlak kerevetinden bu 

köşkün kumaşla boğulmuş koltuklarına gömülmüş olmak saadetini düşünürdüm. Bir 

gün bu köşkten çarşafa bürünmüş bir daire yuvarlanır gibi çıktı. Bu çıkan köşkün 

sahibesiydi, ansızın : 

          - Köşkün zili bu kadının göğsünden çalınmalı, dedim. Ve bir aşk latifesi 

yüzünden, köşkün, ferah ve rahatını düşündüm. O gün bütün param pantoya, ütüye , 

kalbe ve gömleğe yetişmediği için bir müstemal göğüslüğe gitti. Ananemin eski bir 

çarşaf eteğini kravat şeklinde biçtirdim ve kenarlarını tokalattırdım. Ve ev sahibesinin 

yolunu bekleyerek yüzüne gülümsedim. Burnunun altında bir delik yırtıldı ve iki yana 

uzadı. Bunun bir tebessüm olduğu şüphesizdi. 

 Ve bir gün aşkı söylemek zamanı geldi. O bana çoktan kalbini vermiş 

olduğunu anlattı. Ben ona çoktan mukaderatımı bağlamış olduğunu temin ettim. Ve 

asıl mühimi kalbinden sonra bir miktar para da verdi. 

 Artık köşkün efendisi, karımın dildadesi idim. Karımı son zerresine kadar 

teshir, sonra bütün  kasa ve senetleri kabzetmek. 

 Köşkün içinde evvela hayatı küçükten biri edelim. Telakki ettiğim medenî 

şekle yakıştırmak için çalışmaya başladım. Karım mahalle hamamına giderdi. Köşkte 

bir banyo  dairesi yaptırdım. Karım ud çalardı. Bir piyano muallimesi tuttum. Karım 
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bir yığın batıl adetlerin muhasarası altında yaşıyordu. Ona serbest bir hayatın havasını 

teneffüs ettirmeye başladım. Bütün bunlar zahiren karıma dostluğumdan, manen 

karıma dost görünmek icab ettiğinden geliyordu: Çünkü bunu isbat için hayata bir 

tenevvü vermek ve karım birine bu tenevvülerle meşgul olmak lazımdı. Bunlar 

olmasa, karımın hevesatıyla meşgul olmak icab edecekti, ki işte bu fena idi. Banyo 

kendim için de lazımdı. Piyano muallimesi ile ufak tefek münasebetler yapmaklığıma 

fırsat veriyordu. Ona serbest bir hayat vermek dış hayata alıştırarak bu dizlerimin 

üstünde bir çini taşı kadar ağır vücudu mümkün olduğu kadar az taşımaklığıma sebep 

olurdu. Bunlar hep, hep benim içindi. Ve o bana muti, bir kazana çamaşır tıkıldığı 

gibi, mosmor, sımsıkı kendini banyoya sokuyor. Piyano üzerinde notlar çıkarmaya 

çalışıyordu. Parmakları kalın olduğundan onun için tek kemiğe basmak kabil değildi. 

Mutlaka üç kemiğe birden basıyordu. 

 Piyanoda bir nevi tadilat yapıp her dişin arzını üç defa genişletmek mecbur 

olmuştu. Fakat bir gün, yeni hayatın kaçıncı ayında : 

 - Banyoda iyi keselennemiyorum. 

 - Piyanoda istediğim şarkıları çalamıyorum. 

 - Sokakta sürtmekten zayıflıyorum, diye bir aksülamel gösterdi. Hamama 

gideceği gün üste ana ve kurna hesapları yapmaya, akşamları piyano yerine eline  

gözüne dayanıp pembe deliğinden gazeller çıkarmaya başladı. Temiz havasını 

bahçede alıyordu. Bu aksülamel geri dönen bir kurşun gibi beni devirebilirdi. Hemen 

karar verdim: 

 Evet hakkın var, insan haftada bir hamama gitmeli, iki gün banyoya 

gidiyorsa... Piyano yalnız muallimeye çaldırılsa da olabilir. Sokakta nadiren araba ile 

gezilir. 

 Karım eski hayata doğru dönen bu inhiraftan çok memnun oldu. Kasasının 

anahtarını ve senetlerini bana verdi. Evvela varidatı sonra resülmalları toplamaya 

başladım. Ve karımın yüz otuz kilo etinden başına bir şeyi kalmayınca onu bir minder 

gibi aşağı odalardan birine kapadım. Haftada ancak beni bir defa görebilmesine, 

benden ancak kut-ı layemut erzak  alabilmesine müsaade ettim. 

Karım bağırmak istedi: 

 Param? Dükkanım? Evlerim? Köşküm? dedi. İçimden ''Sen her sana güleni 
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aşık-ı şuride mi sanırsın'' dedim. 

 Köşkte, köşkümde musikili, kadınlar, arabalar ve eğlenceler vardı. Şimdiki 

aşağı odadaki karım köşkün üstünde coşan bu hay huyu mütevekkilane dinler. 

Gönderdiğim meze artıklarından yemeğini tedarik eder. Ve yine mahalle hamamına 

gider. Ancak gazel yerine bana lanet okur. İşte benim böyle yüz otuz kilo bir karım 

vardı.  

    [Biri, “Monolog”, Hande, S.4, 11 Ağustos 1332, s.4.]   

 

“Monolog” 

       Her sevdiğimiz şeye “sevgili” deriz: Sevgili memleketimiz, sevgili oğlumuz ve 

sevgili kadın gibi. Bu sıfat midemizi anlatırken gayr-ı kafidir. Ona “ sevgili midemiz” 

demeliyiz. 

       Bunu size alelade hayattan alınmış misallerle isbat edeceğim: Bilirsiniz ki büyük 

şehirlerde ev bahçesi birkaç arşındır: Herkes bu ufak toprağı tabii çiçeklerle süsler, 

çünkü bu ev sahibinin sabahları ve akşamları gözlerini renklerle dolduracaktır. Biz, 

çirkinliğin timsali olsa da ziyanı yok. Bu bir avuç bahçeye bile erik ve incir ağaçları 

dikeriz. Serin memleketlerde bahçe camekanlarına kışın taze çiçek görmek için 

masraf ederler. Biz zeytin ağacı ve limon ağacı bulundurmak için sebebi ne: 

Midemiz. 

       Bostanlar bir zaman mesire olmuştu. Herkes akşamlarını ve öğlenlerini bostan 

dolabının kırık çıkrıkları etrafında geçiriyordum. Bu sanki bostanlarda vahşi bir şiir 

bulduğumuz için miydi? Hayır. Çünkü orada yenecek marul vardı. 

       Boğaziçi’nin güzel sahillerini balıkçılara bıraktık.Ve biz gezmek için eşik 

üstünde yokuşlar tırmanıyor, Hünkar suyuna, kestaneye vesaireye gidiyoruz, sebebi? 

Midemiz; çünkü oralarda güzel su bulunur. 

       Yakacık nasıl diye sorarsanız; size güzel bir dağı, nefis bir dağ yolu, denize ve 

adalara bakan köşkleri vardır, demeyiz. “Suyu insana yedirir, havası insana içirir” 

deriz. 

       Hatta en maddi muaşeret-i kaidelerimizde bile bu yok mu? “Bu akşam beraber 

bulunalım” demeyiz; “Çorbayı bu akşam beraber içelim” deriz. 
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       Bu ada ve ya Anadolu vapurlarından birini bekleyin, çıkan dostlarınızı isticap 

edin: Size  

       -Bu akşam mehtap görüldü, 

       - Köyün gayet serinbir sabahı vardır, demeyecekler, 

       -Kaya balığı boldur, 

       -Süt bol çıktı, 

       cevabını verecekler, 

       Bu gün telefon idaresinde çalışan birini görürseniz, ki yarın Haliç kumpanyasına 

memur olmuştur. Bu gün bir gazeteci tanırsanız ki o  bankalardan birine vezne katibi 

olmuştur. Sebebi: midemiz. Bir meslek yeri değiştirmek bir ruh, bir kadın, bir fikir 

değiştirmek kadar güç olduğu halde biz bunu küçük damaim için yaparız ve bu 

değiştirmek her akşam on dirhem fazla yağ, beş dirhem fazla et bulmak içindir. 

Dimağlarımız sahneler içinde düşüüyor denilebilir. 

       İnsanların hasais ve sıfatını bile sofralarda ararız. Şu adam vaktiyle israf etmiştir, 

şu çok naziktir, şu şişmandır, şu aç, bu muhallebici öteki pilavcı deriz. 

       Ne hacet? Para harcatmak yerine para yemek. Beni harab ettin yerine “Beni 

yedin, bitirdin” demiyor muyuz? Bunu söylerken parayı şehriyeye, kendimizi 

imambayıldıya benzetiyoruz. 

       Sofralar bizde başka milletlerim müsabaka imtihanları, kürsüleri halindedir: 

Hizmetçileri alırken evvela bir yemek yediririz. Kaç dakikada yiyiyor, kaç saniyede 

içiyor? Bunları ölçer, sora şu çalışırken öteki tenbel deriz. Hatta ahlakı bile içki 

sofrasında etmiyor muyuz? Nerede şu anı iyi yaşamıştı, yerine iyi yemiş ve içmişti, 

demek daha doğrudur. 

      Avrupa’da bir adam başka birini davet ederken bir pusula göndermiş. Bu pusulada 

o akşam diğer davetlilerin esamisi yazılı olurmuş. Davet edilen, o adamlardan 

hoşlanırsa gider, hoşlanmasa gitmezmiş.Bizde insan pusulası yerine yemek listesi 

gönderilir. İsterse o ziyafette can düşmanımız olsun, hamur işi varsa orada 

olacaksınız. 

      Bir gün biri “bu memlekette Halkalı Zariat Mektebi yerine aşçı mektebi açmalı” 

demiş. Çok doğru: Filhakika pişirmesini bilmedikten sonra yetiştirmek ne işe yarar? 
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     Görücülere teşhir olunmuş kızları tavsiye ederken “bir tainli yapar ki emsalsiz” 

derler sanki aşçı alacaksınız. 

     Bu tesir matbuatımızda bile yok mu? Edebi, fenni, ilmi, miras mı? 

  -Bu akşam şurada nefis bir ziyafet-i edebiye, şurada bir ziyafeti-i musikiye ile 

ahir…diye tavsiye ederler.  

       Binanaleyh ey sevgili midem bizden dünya şikayet etse senin şikayette hakkın 

yok: Nazsa’nın kırık gemisiyle gittiği kutb onun için ne ise şu hasta vücudumuzla 

koştuğumuz şey de bizim için sensin!                  

     [Mütecessis, “Monolog”, Hande, S.5, 18 Ağustos 1332, s.3.]           

 

Mühim bir mülakat: 

“Bir Pir-i Acip” 

       Dün yine müşkül bir vazifenin ifasına memur edilmiştim. Müdürün yanına 

çıkmak hiç de hoşuma gitmez. Onun her dem mütezir-i neşesizliği benim huzurumla 

adeta, gadap, heyecan, cinnet halini alır ve müdür bu hal ile bana güler. Eğer bu 

gülmek hande ise ben de Muhbir-i Hande Sırıtkan bendekerem. 

       Evet dün akşam alacakaranlık matbaanın isimsiz odalarına mealen siyahî 

Niyagara şelalesi gibi akarken ben kapısı üç defa vurulup “Antre” cevabı alınmadan 

içine girilemeyen müdür efendinin mahfazası derununda bulunuyordum. Vazifem 

yarın sabah Pir-i Acip Efendi hazretleriyle bir mülakat icra ederek meşarileyhin 

kadınlar hakkındaki efkar-ı batıla ve itikat atlasını Hande’nin dudakları arasından 

parıldayan esnan-ı katıa ve gülmesiyle inzar-ı umumiyeye arz eylemekti. 

       Neyse vazifemi öğrendikten sonra güzelce bir uyku çektim ve alelsabah bundan 

dört bin sene evvel yine bu diyarda intişar eden “Pişmiş Kelle” ceride-i mizahiyesinin 

muhbir-i muarrifi İbandik Efendi’nin mülakatlara mahsus radingonunu giyip mücella 

bir ayna kadar parlak olan eteğinde tuvaleti ikmal ettikten sonra Pir-i Acip Efendi 

hazretlerinin kaşanesine doğru revperah-ı azimet oldum. 

       Ve adap ile asitan-ı pigula-i piri bus eyledikten sonra dahil-i huzur oldum. 

Karşımda esatiri andırır bir ihtiyar mürebbineşin-i istirahat bulunuyordu. Sakalları 

göbeği hizasından sağa sola müteveccih, gözleri mürur-ı zamanla tozlanmış birer 
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kristal; elmacık kemikleri merdiven makferden numunenuma ki tarizan babaları, başı 

teşrihe adalarındaki mihferden olan bu zat selam-ı hürmetkarımı minvasaane kabul ile 

bana yer gösterdi. Etrafımda şöyle bir bakındım; çar cihet babagil nes zarife ile 

memlud Pir’in oturduğu sedirin baş tarafını Venüs’ün şehvetengiz bir tasviri işgal 

ediyordu. Vazifemi anlattım. Sözlerim Pir’in hoşuna gitti. Hafif gülümser gibi 

elmacık kemiklerini çin-i berir patetes gibi kımıldattı. Benim gülücüğüm geliyordu. 

Bu herif sonra ben kadından ne anlarım, ben kadını tokatlıyanın nefis biftekleri gibi 

sahanda gören cahilin biri karşımdaki ihtiyar ise kadınlıkla alakası münkat bir 

muteveh.. 

        Ne ise uzatmayalım; Pir-i Acip uzun bir mukaddimeden sonra gazeteci adabına 

muhalif olarak biz sormadan söylemeye başladı. Sırıtkan Efendi dedi, kadınların sene 

gibi fusul-ı erbaası vardır. 

- Evet efendim, dedim. Fasulya, Aişe kadın, Çallı bu sefer herif kızar gibi oldu. 

Tekrar etti. Anladım fusul-ı erbaası imiş, devam ettim. Evet kadınların da sene gibi 

fusul-ı erbaası vardır. Bebek mevsimi, ayine mevsimi, sökük dikme mevsimi, 

dedikodu mevsimi. 

       Doğrusu anlamamıştım. Pir-i Acip bunun farkına vararak izah etti. 

- Yani kadınlar da hayatta dört mevsim üzere bulunurlar. Birincisi bebek mevsimidir 

ki bu mevsimde herkes tarafından sevilir ve prestij edilirler. Bu mevsimde her şeyden 

mustağnidirler. Tabiiyyet hüsünlerini besler. İkinci mevsim ayine mevsimidir ki bu 

mevsimde sükut başlar ve bu sükutun önüne geçmek için daima ayine karşısında 

yüzlerine çeki düzen vermekle meşgul olurlar. Üçüncü mevsim ise sökük dikme 

mevsimidir ki burada  tarik-i dünyalık başlar. Daha doğrusu hizmetçiliğe tenezzül 

ederler. Dördüncü mevsim de dedikodu mevsimidir. Bu mevsimde bütün kuvvetlerini 

çenelerine toplarlar. Ben içimden soruyordum: “Acaba güneş getirmek için mi?” 

Bundan sonra ise nevbet-i kelam asla bana düşmedi. Çünkü Fenakilnesvan Efendi bir 

söz ebesi gibi mütemadiyen söylüyordu. Ben yalnız dinledim ve calb-i dikkat 

bulduğum ba‘zı Hande karilerine takdim eylemek üzere not ettim. 

       Pir-i Acip beyanatı meyanında arasıra şunlar gibi nusus-ı katiye da idad ediyordu 

* 

Her kadından zekat-ı aşk istemeye gelmez. Çünkü ekserisinin henüz tediye 

olunmamış kefaret-i zünubu vardır. 
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* 

Erkekle kadın arasında başlayan münasebat-ı aşıkanede erkek daima kadına 

maceralarının ilk aşkı olduğunu iddia ettiği gibi kadın da son aşkı olduğunu 

söylemekten fariğ olamaz. 

* 

Uzun velveleli bir hayat-ı sevdadan sonra terfi-i sesin ile zaviye-i sükun ve vahdete 

çekilmiş kadınlar ıyş u nuş meclislerinde çalına çalına telleri kopup duvara asılan ud 

gibidirler. 

* 

Erkeklerin bir kadınla iktifa edememesi Hazret-i Adem’den beri bu hususta tevessi-i 

mideye uğramış olmalarındandır. 

           * 

 

Kamburu çıkmış ihtiyar kadınlar iflastan sonra kasasını sırtına yüklenmiş pinti 

sarraflar gibidir, kimse iltifat etmez. 

Herkes tarafından mergup olan kadınlar pek çok koklanıp ıtrı zail olmuş çiçekler 

gibidir.  

 [Muhbir-i“Hande” Sırıtkan, Hande, S.30, 9 Şubat 1332, s.3.]   

                                                                                                                                         

“Yine Mühim Bir Mülakat: Kânî Dede İle” 
 
       Bu defa mühim,hem de  pek mühim bir mülakata memur edilmiştim.Fazla olarak 

bu sefer meslek dirinemde benim için yeni bir tarik-i ihtiras da küşad olunuyordu.Bu 

yeni memuriyetim aynı zamanda bir derece-i terfimle de tavm 

bulunuyordu.Binanaleyh lütüfkar karilerimden beni tebrik etmelerini rica adeta mısra 

talep ederim. 

      Ne ise sadede gelelim: 

      Evet, bugünden itibaren Hande’nin ;Memalik-i Osmaniye ve bilcümle memalik-i 

mütamedinde bulunan eazim ü dahat ile icra olunan mülakatları bu  abd-ı acizin 

uhdesine tevfiz kılınmıştır.   
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     Memuriyet-i cedidemi mealen olmak üzere yedime iata olunan emirde ilk 

mülakatın mavera-yı Hindu’da sakin Kanada’da icra olacağı mestur bulunuyordu. 

    Uhdeme tevfiz kılınan vazifenin ehemmiyeti –ne inkar edeyim- bana büyükçe bir 

gurur bahşetti.Ancak vaktin darlığı beni biraz düşündürüyordu.Üç gün zarfında 

Himalaya’yı nasıl aşabileceğimi bu hususta hangi vasıtaya müracaat edebileceğimi 

bir türlü kestiremiyordum. 

     Nihayet bad-ı saba imdadıma yetişti ve onun esiri ecnahı üstünde seyahate 

başladım. Hissedemediğim kısa bir müddet zarfında mavera-yı Hind’in eşkal-i 

günagunu uzaktan bir panoroma manzarası tarzında  ivan-ı hefaşaneme görünmeye 

başladı. 

    “Fih”dedim. Aşağı indim ve Kango ceyusun muhitil mearifinde tarif olunan Kani 

Dede’nin haclegahını bilamüşkilat buldum. Önünde Karev ve İsarın dost tahzibi 

altında remide bir bab-ı harab-ı abad irtikaz etti. Her zerresinde bin nümayende –i 

harem nazar-ı ibtisama çarpıyordu. Köroğlu’nun atının lalini andıran tokmağa elimi 

uzattım.. Kani Dede’nin hücresinde fena buradan başladı.Tokmak nabüd oldu. Biraz 

ürktüm. Mamafih başladığı ise sonuna kadar devam etmeye azmetmiş bir adam 

tavrıyla ilerleyip kapıya yöneldim. Bükletmeme vakit kalmadı kapı da fena buldu. 

Karanlık ve nihayetsiz bir dehlizde sükutu andırır bir tarzda tirana başladım. Nihayet 

bilmem ne kadar sonra ayaklarım karanlık ve sert bir zemine temas etti.Baş dönmem 

ve sersemliğim zail olduktan sonra etrafıma bir baktım .Ta ileride sönük iki yıldız 

parlıyordu. O tarafta doğru ilerledim.Aradığımı bulmuştum. 

    Kani Dede zemine kadar uzanan bir lahye-i sefid ve ebni üstünde dairevi şekil 

çehre, çehrenin üzerinde cam iki göz.. 

    Kani Dede’ye maksad-ı ziyaretimi anlattım. Hüsn-i kabul ile cesaretimi takdir etti. 

Beyanatına başladı. 

- Hayatta her şey ve bu hayatta sen de kanisin 

- Kani Dede sözünü ikmal eder etmez ben derhal fenaya intikal 

ettim.Mevcudiyetimden eser kalmamıştı. Bir lahza sonra tekrar vücut buldum. Kani 

Dede devam ediyordu:   

- Hayatta her hadisenin sebeb-i tekvini mutlak ve mutlak bir fenadır. Kadının güzel 

olması; bilahare ihtiyarlayıp çirkin olarak hüsnünün fena bulması içindir. 

   Mekülat ve meşrubatın tedarik ve istihsalı sırf insanlar tarafından istihlak olunup 

fena bulmaları içindir. İnsanların bin türlü itina ve gayretlerle yetiştirilmeleri ancak 

bilahare fena bulup arzın çukurlarından bir boş yer doldurmak içindir. Elhasıl her 
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şeyin fenası mukarredir. Ancak an-ı fena ile an-ı hudut arasındaki zaman 

mütehevveldir. Bu zaman ise fenaya sebep olacak hadisatın tekevvüne mahsustur. 

   Şu küçük mukaddimeden sonra gelelim maksadımıza yani sizi alakadar edecek 

daha doğrusu maksad-ı ziyaretiniz olan harb-i umumiyeye ve netaic ve habbesine. 

    Şimdi dinle oğlum, bu harb-i umuminin tekevvünü de bazı fenaların ihzarı ve 

bazılarının bir giyotin tarafe-i atikasıyla icrası içindir. Bu hevasat-ı fenadan durdu 

saha-i faaliyete isal olundu. 

   Yani Karadağ, Sirbistan, Belçika, Romanya inkıraz buldu. 

       Bu fenanın neticesi düvel-i mezkurenin tarihe intikaliyle Mekatib-i Sultaniye 

talebelerinin tarih derslerinde hücre-i hafızalarına yeni bir bar olmaktır. 

    Bundan sonra tarih-i umumilerde dört sername tezayüd edecek, bunlar da dört 

esbap ihtiraz; bundan sonra her müverrihin mütalaatı ki: Men haysül mecmu, talebeye 

bir bar-ı ‘azim .Harb-ı umuminin bu belki en küçük hadisesidir; çünkü hakim-i zaman 

cenap cürümatın icrasına memur olduğu ameliyeler pek azimdir.  

      Bu meyanda mavera-yı menafi ahtapotunun elyafzadesi kat olunarak çar-ı aktar 

alem ile tesis merakla eden Anglosakson yunusları ren uskumruları tarafından dar 

geçitlerde kıstırılarak İngiltere’nin Almanya aleyhine tertip ettiği deniz muhasarası 

adeta İngiltere aleyhine dönecek ve Taymis sakinleri amik bir rib ü keman içinde 

kalacaktır. 

   Üç seneden beri ayağının altındaki yağ ile tegaddi eden şimal ayısı yakında tab ü 

tavandan düşerek tarihde bir kara nokta halinde ebka-yı nam edecek olan reis-i 

cumhurun milletiyle beraber keşkül tesailini cenab-ı cürmane uzatacak. 

    Ve kanun kevn ve hudusun en bar zehzebeleri harita-i alem üzerinde pek aşikar 

olarak revnuma olacak. 

    Pek muhtemeldir ki Fransa yeni bir inkılab-ı siyasi görecek hatta belki İtalya ile 

külah değişecek, çünkü ihtimal ki İtalya,  Sicilya, baldırı çıplaklarının altında kalarak 

tacını yukarı doğru fırlatacak enami bir şekil alacaktır. 

     İşte bu tacın Versay sarayına düşmesi ihtimali yok değildir. Japonya, Rusya’nın bu 

zayıf anından istifade ederek şimal ayısının tüyü dökülmüş postunu yüzmeye 

savaşacak. Portekiz ebedi bir ihtilal uçağı halinde yanacak ve yana yana günün 

birinde sönecek ve işte bu inkılaplar neticesinde hakim cermanın kapısı önünde 

döğüşe döğüşe her devletten malul. Kör, topal istemeyen murahhasları gelecek ve 

sıdka-i sulh dilenecek. Fakat bu an-ı dakikada yeni fenalıklar ihzarından hali 

kalmayacak. 
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     Kani Dede bu noktada uzun uzun bir nefes aldı.Yorulmuş gibi idi. Ağzımı açmak 

istedim. Fakat imkan kalmadı. Çünkü an-ı vahitte etrafımdaki bütün fesanevi şeyler 

mahvoldu. 

     Bu muharrir-i şikeste kalem ise kendimi matbaanın karanlık dehlizlerinde bir 

sarhoş gibi sendelemekte buldum. 

                                       [Muhbir-i“Hande” Sırıtkan, Hande, S.33, 15 Mart 1333, s.3.]   
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Onlar Gibi  

“Abdulhâk Hâmid” 

Eyvah ne zer ne zar kaldı       Makber yıkılıp mezar kaldı  

Bir viski çekip gönül ezelden  

Gitti laze gelip gazelden  

Artık ne (gurum), ne (bar) kaldı        İngiltere bir bahar kaldı  

Herkes çekilip nazif-i bedmest  

Ancak bana yar kar kaldı 

Madrid’te sefir imiş Seza’i       Görsün mü gözüm ebulhüdayı 

Bıktım senin şu kış yazından  

Mutrip bana çalma terk-i sazından  

Ansam ne zaman Ebuzziyayı       Derler ki unut o aşinayı  

Arkanda Kemalzade Ekrem  

Türk Yurdu’na git yazıl fedai ! 

(Vesten) de geçer iken leyalim       Süratle nasıl değişti halim?  

Rüya  olamaz serabtır bu  

Bilmem nasıl inkılaptır bu  

Ey Rabb-ı yegane-i avalim       Ayanda mıdır benim zevalim  

Derler bana dahi-i zamane  

Almaz bunu havsalam hayalim  

‘İllet ne ki her melek bedenli       Güller gibi olmada dikenli  

Baktıkça lika-yı kehkeşana  

Kaçmak dilerim bu yıl Keşan’a  

Ey çehre-i mehinziri benli       Sandım seni o gece bir yeminli  

Ben neyleyim cihanı sensiz  

Ben neyleyim cihanı enli ! 
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Fevkimde durur da yüz bin elkab        Bin secde eder de Al ve Ashab 

Görmez yine kimse karzı caiz  

Versem dahi yüzde elli faide  

Ben (Palma)ya yaptırırdım esvap       Çün kendisidir o işte erbab  

Eskiyle, yeniyle hoş geçindim  

Zira ki ederdi öyle icab 

İngiltere’yi görüp dumanda       Her bahre eder kalem kumanda  

Yazsaydı bu şiiri Faik Ali 

Tayin edilirdi belki vali • 

Yarab ne kederliyim şu anda       Karşımda garip bir lisanda  

Bin vazediyor Celal Nuri  

Ben esniyorum Tokatlıyan’da  

Asude çeker iken piyale       Gündüzleri vasledip leyale  

Aks-ı aver iken sada-yı şapaş        Birgün beni bir edib-i ayyaş  

Benzetti de Rabb-ı Zülcelale       Allah ile soktu bin cidale  

Layık mı ki ben bela mükafat  

Baştan gireyim yine vebale? 

Feryad cihanda her emelden       Feryad lokantadan, otelden  

Bedmest diven elimde bir çek  

Dahi mi neyim cihanda gerçek?  

Hürriyetimi kaçırdım elden       Gitti dereye gelip cebelden  

Madem bu gün şeker bulunmaz  

Bahsetme reva değil reçelden  

Bir şeb görürüm nehara benzer       Eşçar büyür minare benzer  

                                                
• Giryan olurum Sehâb-ı Mânende  
  Karşımda durur şişeyle (Apesenet)  
  Sûrında dahi yazılabilirdi  
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Yağmur gibi haki yağsa hep kum  

Güller nazarımda açsa zakkum  

Yalçın kayalarda kara benzer       Fikrim ki şeb-i mezara benzer  

Benzer mi derim cenune şiirim  

Derki bana her sitare : Benzer ! 

Binlerce alev gezer ocakta            Bilmem ki ne var ne yok ocakta ! 

Fariğ mi olur kalem alaydın  

Altın bile yapsalar kalaydan  

Etfal-ı edep bütün ayakta               Kalmış yine şiirimiz kurakta  

Ebyat mı ben feda ederim  

Bir beytim olaydı ger kavakta ! 

Her şey bilen zaman, o sünger        Her şeyi yakıp yıkan o Dülger  

Zannetme cihanı sen er midir  

Ehyamda vasıl hür müdür  

İcar-ı……………………                Her bağ hayali tuttu kenger  

Hayrette bu hale çeşm-i sanat  

Hayrette bu hale belki (singer) ! 

Bir hak olarak şu asumanlar        Çıldırmalı yerde hep çıyanlar  

Bir sayha çıkıp da hanedandan  

Fışkırmalı nevha her yılandan  

Feryad ederek bütün yazanlar        Devrilmeli hokkalar, kazanlar  

Eşar okuyup cenab-ı hilac  

Satı dahi yazmalı romanlar  

Her rahş bela gelip işitsin        Mecnun gazab-ı nazif tepinsin  

Dağlar yıkılıp kıyamet olsun  

Taşlar köpürüp şematet olsun  
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Faik yine esebb-i nazıma binsin       Seyret dahi arz neşre insin  

Ama ki Emin Bey’in nevası  

Bir saniyecik cihanda dinsin  

Ey şair şebedhay duran                    Sen Hamid mezarsın ettik iman  

Şiirin ki onun bir oğlu (Eşber)  

Asla olamaz defin Makber  

Binlerce gazel, neşide, destan        El pençe durur önünde divan  

Ama ki döğündü şimdi kahve  

Heyhat, derim elimde fincan ! 

              [Fâzıl Ahmet, “Abdulhâk Hâmid”, Hande, S.2., 28 Temmuz 1332, s.3.] 

 

Onlar Gibi 

“Rıza Tevfik” 

-Mükerrem ve ‘Adnan Beyefendiye- 

 

Neşe  manavında hiç meyve yoktur  

Gam, (tezgahtar)  olmuş meyhanelerde  

Yiğitler bağında tek ayva yoktur  

Kurtlu bu sene hep kestanelerde ! 

 

Taliin elma pürçemi gelmez , 

Huzur-ı hatırın hiç demi gelmez, 

Sahili sefadan tek gemi gelmez, 

Bütün midye tutmuş pervanelerde . 
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Hiçbir damakta yok doğruluk tadı, 

Böyle mahkemede kim olur kadı? 

Fitilli tefenin kalmamış adı  

Ağız tadı bitmiş şişanelerde! 

 

Baştan başa boşanmış koca mandıra, 

Atalar düşünür girip tandıra  

Ey kardeşim Allah seni kaldıra  

Sevdalar da kesilmiş kuşenelerde ! 

 

Bahçenin otunu yolan kalmamış  

Atların belinde kolan kalmamış   

Bakkallarda bile soğan kalmamış  

Hiç neşe olur mu peymanelerde ? 

 

Başımdan eser de bazı bir hava  

Balık kızartırım elimde tava  

Mutbahta kırılmış koca oklava  

Hiç un yüzü  görmez merdanelerde 

 

Hey Rıza!   Şairlik sazından taşar  

Seller gibi cefa başından aşar 

Adın, sanık ama her zaman yaşar, 

Dillerde dolaşan fesanelerde.                                   

              [Fâzıl Ahmet, “Rıza Tevfik”, Hande, S.3., 28 Temmuz 1332, s.4.] 
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Nazmî 

“Loid Corc “Sükut-ı Hayal” 

“Bir varmış bir yokmuş oldu her ümit. Çarın sükutu bizim hubutumuzu tesri‘ etti. 

La‘net nurlu fikirlere.” 

                     

  Gök ufuk karamıştı; 

  Benizler sararmıştı; 

  Saçlarım ağarmıştı; 

                    Ey Nikola bu anda; 

                    Kırılır mı kumanda. 

   Deridonutum limanında; 

   Kendim kaldım kapandı; 

   İsmim battı cihanda; 

                     Ey Nikola bu anda; 

                     Kırılır mı kumanda. 

   Vefa umup dururken;  

   Sersem! Uyku uyurken; 

   Abalıya vururken; 

                     Ey Nikola bu anda; 

                     Kırılır mı kumanda. 

Ben almıştım dizgini; 

Şimdi oldum bezgini; 

Hem kaybettim izini; 

                     Ey Nikola bu anda; 

                     Kırılır mı kumanda; 
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Kandiller hep karardı; 

Gül ümitler sarardı; 

Gözyaşımla akardı; 

                    Ey Nikola bu anda; 

                    Kırılır mı kumanda. 

  [Şairi-i Behr ü Ber,“Loid Corc “Sükut-ı Hayal”, Hande, S.36., 5 Nisan 1333, s.3.] 

  

“C.‘A. Muharrire (*)” 

Almamıştım hadieti dehrden çoktan haber, 

Hal-ı zarımdan usandım dün gezerken pür keder, 

Bir muharrir anda gördüm eyledim vakf-ı nazar, 

Keleği helak-ı meani doğru sözlü bir yiğit, 

Barek Allah pek yakışmış beldeki zerrini düyet . 

 

Feylesofu saçları nahinleri çokçadır ze, 

Sohbeti garbi mizahı sözleri pek dilnevaz, 

Zevk alır cud u keremden ehli hale çaresaz, 

Keleği helak-ı meani doğru sözlü bir yiğit, 

Barek Allah pek yakışmış beldeki zerrini düyet . 

 

Şark u Garbın adetin mezceylemiş  gayet garip, 

Hem siyasi hem kalender sözleri pek dilferib, 

Cemi mal ü servete yok meyli bir merd-i necip, 

 

_______________________ 

(*)Muharrir-i Osmaniye den Celadet-i  Ali beyefendidir.                                                                
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Keleği helak-ı meani doğru sözlü bir yiğit, 

Barek Allah pek yakışmış beldeki zerrini düyet . 

 

Sağ elinde bir kalem guş-ı yemininde yedek, 

Bir kanaat ses çıkarmaz verseler nan ü nemek, 

Hab-ı leyliden biri yazmaktadır ta subhadek, 

Keleği helak-ı meani doğru sözlü bir yiğit, 

Barek Allah pek yakışmış beldeki zerrini düyet . 

 

Üstü başı derbeder bağrı açık hayret nemun, 

Hadisat-ı  dehri tahrire koyulmuş ser negun, 

Yazımdan bıkmaz fakat tashihten olmuş zebun, 

Keleği helak-ı meani doğru sözlü bir yiğit, 

Barek Allah pek yakışmış beldeki zerrini düyet . 

                                        [A.‘A., “C.‘A. Muharrire”, Hande, S.38., 19 Nisan 1333, s.5.]  

 

  “Hoca Kamuran” (1) 

  Bir şair hoş götürememiş hem de muallim, 

  Üstad-ı mükerrem demek elet-i mutehatim, 

  Nutkunda belagat nice hikmet-i mütefehim, 

  Gelmiş bu gece hücresine şatır ve handan, 

  Hoş geldi safa geldi bizim hoca-ı nadan. 

 

 

_________________________ 

1 Gazetemiz hey’et-i tahririyesi müdürü Kamuran Ali Bey hakkında peder-i mükerremlerinin beş sene 

evvel yazmış oldukları şi‘ir hoş ayındadır. 
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  Daim çalışır ilmi sever naim-i hüşyar, 

 Almaz metelik nezdine seyrinde sebekbar , 

 Talim ve ta‘allüm emeli hoca-yı seyyar, 

 Gelmiş bu gece hücresine şatır ve handan, 

  Hoş geldi safa geldi bizim hoca-ı nadan. 

 

 Afakı tutar bir gün olur kader bülendi, 

Çok ehil dili sayd ediyor kader kemendi, 

 Erbab sahn-ı şiirini kayıtla beğendi, 

 Gelmiş bu gece hücresine şatır ve handan, 

  Hoş geldi safa geldi bizim hoca-ı nadan. 

 

 Valed gibi bedbaht mı nedir fikri perişan, 

 Aldırma sakın böyle geçer bazı da ezman, 

 Fikrince döner bir gün olur günid-i devran, 

 Gelmiş bu gece hücresine şatır ve handan, 

  Hoş geldi safa geldi bizim hoca-ı nadan. 

 

 Eskirse fesin bir tek eğer olsa da palto, 

Bu derd-i nebudun sebebi tali şebru, 

 Bu zaman yine seyranını bu şa‘ir hoşgü, 

 Gelmiş bu gece hücresine şatır ve handan, 

  Hoş geldi safa geldi bizim hoca-ı nadan. 

 

 Şemsiyesi yok, lastiği yırtık dibi aşlı, 

 Serpuşu soluk belki bedreddin daha yaşlı, 
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 Temkinini bozmaz yine aşık yine coşlu, 

 Gelmiş bu gece hücresine şatır ve handan, 

  Hoş geldi safa geldi bizim hoca-ı nadan. 

[Kamuran Beyin Babası,  “Hoca Kamuran”, Hande, S.41, 10 Mayıs 1333, s.3.]   

 

“Yahya Kemal Bey’e İthaf”  

Büyük bir şairiyet ismi var eşarı pek azdır! 

Hemen ganka bir namı var asarı pek azdır! 

Demişler kendine (laedri) timsal-i maküsü, 

Bunu reddeylemek babındaki ısrarı pek azdır! 

Onun kim görüşmüşse işitmiş şöhret-i nazmın, 

Bu yolda şöhrete gıpta eden ağyar-ı pek azdır! 

Bütün yazdıkları derdest-i tadil olduğun söyler, 

Bunun itmamına nevi beşer edvarı pek azdır! 

Şaftla doğurmuş her sene bir mısra ebter, 

Tekamül eyleyen mısralarında harı pek azdır! 

Nice meftun geçeni nice taklit karanı! 

Fakat (Fazıl) gibi meddah ateşbarı pek azdır! 

Yeni bir tarz Yunani hep iftihar eyler, 

Ne meslek olduğun teşrihe kadir yari pek azdır! 

(Güldük alub) e gerçi mağlup oldu resmen Türk ocağında, 

Netice: Türk ve tadil ettiği efkarı pek azdır! 

Fuzuliler, Nedimler gayr-ı millidir diyenlere, 

Hem avaz olsa da burhan kıymettarı pek azdır! 

Yedi asrın bize terk ettiği mira-ı milliyi, 

Hiç saymak  meramı fikr-i tahzipkarı pek azdır! 
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Uzakta bir pirinci eldeki bulgur feda olmaz, 

Günün eşarı parlak olsa da miktarı pek azdır! 

[Ferdi, “Yahya Kemal Bey’e İthaf”, Hande, S.43, 9 Haziran1333, s.2.]    

 

“Romanya’dan Sibirya’ya” 

Köstenceden haber gelmiş;  

Olur şeyler… insan bu ya 

 Krala çok keder gelmiş, 

 Dalmış derin bir uykuya! 

 

Sarhoş musun Ferdinand’ım? 

Petrol içtin, benim zannım, 

Sekiyorsun adım adım? 

Çıkamazsın girdin suya. 

 

Yirmi bin esir gele 

Alay malay acep böyle 

Ne canibe gidiş söyle 

Gah inleye, gah soluya!? 

 

Betin benzin pek sararmış, 

Töbek tösek hep ağarmış, 

Gözlerin de çok kararmış  

Ne görürsek bütün rüya.. 
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Mey içmenin humarı var, 

Sonra Türkün şamarı var, 

“Mağzen”in duvarı var, 

Böyle basmak olur mu ya? 

 

Rus çarına söz verseydin 

Evde saye-i ip görseydin, 

O iplere un serseydin, 

Düşmezdin ya şu pusuya 

 

Coşturdun hep Balkanları, 

Heder ettin al kanları. 

 

Dü tarafanede alay olmaz, 

İspanya’da saray olmaz, 

Demir tasa kalay olmaz, 

Boşa çıktı o hoş hülya 

 

Sağa sola hep göz süzdün 

İnci gibi yalan düzdün 

“Mağzen”le boy ölçüştün 

El sözüne uya, uya. 

 

Cilve günü geçti artık, 

Ekmeğine yağlı katık, 
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Hayli kurşun top yolladık, 

Atıştırın doya, doya. 

 

Gezer yarın kızların da 

Bağlar, Alman kollarında, 

Silisrte yollarında, 

Şehsuvarım kalır yaya… 

 

Elindeki kağıt fener , 

Dikkat et ki çabuk söner, 

Beynine bir sele iner, 

Sen bakarken doğan aya. 

 

Kork Alman’ın ateşinden , 

Dağlar yapar Rus leşinden, 

Seni anar Bükreş’ten, 

Haydan gelen gider huya… 

 

Belçika’nın kara tahtı, 

Tacı Londra’ya attı, 

Sürüklersin sen de bahtı 

Romanya’dan Sibiryaya 

[Suâd Fahri, “Romanya’dan Sibirya’ya”, Hande, S.16, 2 Teşrîn-i Sânî 1332, s.2.]   

“Masal” 

Vaktiyle bir çocuk vardı 

Lakin bunun zihni dardı 
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Bir gün evden firar etti 

Budalaca gitti, gitti 

Yolda üç dört kişi gördü 

Bir tanesi topal, kördü: 

“Çocuk nereye gidiyorsun 

Neden firar ediyorsun 

Tanıdın mı sen bize bak 

Selamcıdır bize afak! 

Biz dünyayı titreteniz! 

Titreteniz, titreteniz!.” 

Çocuk cahil idi kandı 

Bunları bir alem sandı. 

Bu aralık uzaktan bir 

Anlı şanlı göründü şir 

Kaçamazdı hiç nafile 

Önde çocuk bu kafile 

Hepsi öne genci saldı 

Çocuk ise parçalandı. 

            * 

Romanya’nın hali böyle olmadı mı? Kar’i, söyle! 

                        [V.A., “Masal”, Hande, S.23, 22 Kanun-ı Evvel 1332, s.4.]     

 

“Masal” 

Bürgün kaplumbağa yavrusundan bıktı 

Oradaki sessiz hayat onu sıktı 

İstediği eğlenmek, seyahate gitmek  
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Her tarafı görmek, şehirleri seyretmek 

Bunu kuş kardeşler duydukları zaman 

Dediler ki: “Kardeş, sen hazırlan hemen 

Arzunu yerine getirebiliriz 

Güleriz; uyanırız; uçarız hepimiz 

Hem Hindistanları, Amerikaları  

Hem Asyaları, hem Afrikaları 

Görürüz” derhal bir kervan sıralandı 

Budala tutundu, kuşlar havalandı  

Bulutlar içinden kervan geçiyordu 

Kaplumbağa ise hava saçıyordu 

Derken birdenbire gözleri bulandı 

Yarlardan baş üstü müthiş yuvarlandı 

Kaskatı evciği param parça oldu 

İsabet ki o boş kuru beyni soldu 

                          *  

Kendinden büyük iş görmekten sakın 

Her işinde daim zekiliği takın 

                        * 

İşte gözönünde budala Sırbistan  

Oldu memleketin kanlı bir kabristan 

Sürünmekten artık kaldı bir hali   

Her taraf ceset, kanlar ile mali 

                         [V.A., “Masal”, Hande, S.25, 5 Kanun-ı Sânî 1332, s.4.]     
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“Behal Mudhik İtilafiyun” 

Moskof olmuş Fransız dostu; 

Gidecektir elden postu; 

Zannettiler harp bir (nus) dı; 

Gitti elden Rus’un postu. 

                 * 

Şeytan İngiliz tuzak kurdu; 

Yakalandı Moskof kurdu. 

Sersem Fransız şaşıp durdu, 

Gitti elden Rus’un postu.   

                 * 

Mütelefler giysin kara; 

İmdât umar Povankaro; 

Büyük küçük hep maskara; 

Gitti elden Rus’un postu. 

                 * 

Çanakkale keskin balta; 

İngiliz orada yuttu olta; 

Yedi zoka melce-i Malta; 

Gitti elden Rus’un postu. 

                 * 

Romanya, Sırp tepelendi; 

Karadağlı tekmelendi; 

Hükümetler hep elendi; 

Gitti elden Rus’un postu. 

                 * 
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Türkle Alman; Nimesse, Bulgar; 

İşte böyle cenkler yapar; 

Ayılara zincir takar; 

Gitti elden Rus’un postu,      

            * 

Aç kalacak hep İngiliz; 

Şayestedir yesin mehmiz; 

Rusya versin evet, keriz; 

Gitti elden Rus’un postu. 

                 * 

İtalya da girdi işe; 

Varsın yansın kalın meşe; 

Çıkmaz artık dardır gişe; 

Gitti elden Rus’un postu. 

                 * 

Makarnanı yiyecekken; 

Mandoliniyle gelecekken; 

Göbek atıp gülecekken; 

Gitti elden Rus’un postu.                                                           

                *                                                    

Ey İtalya nedir bu hal;                                                             

Önde topuk, dilde vebal;                                                           

Oldum artık bir karnaval;                         

Gitti elden Rus’un postu.           

[Kadıköy: E.A., “Behal Mudhik İtilafiyun”, Hande, S.27, 19 Kanun-ı Sânî 1332, s.3.]     
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İtilafçılara hediye 

“Kıta” 

Andı zarı İngiliz; 

Düşeş gelir sanırdı.  

 

Hep yek geldi, itilaf 

Eşek gibi anırdı. 

                   [Şairi belli değil, “Kıta”, Hande, S.28, 26 Kanun-ı Sânî 1332, s.2.]     

 

İttifak-ı murabbaa hediye  

   “Kıta” 

    Müttefikler mütehhed 

    Dü beş, dü beş atarlar. 

    Öldürerek katırı; 

     Derisini satarlar. 

                  * 

     Bitaraflara hediye 

     “Kıta” 

     Müebbed sulh güneşi; 

     İttifakta parıldar,  

     Müetlefler kudurmuş; 

     Köpek gibi hırıldar. 

     [Şairi belli değil, “Kıta”, Hande, S.28, 26 Kanun-ı Sânî 1332, s.5.]     
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“Yeni Milli İtalya Marşı” 

Kalbimizde korku var; 

Hepimizi kovalar; 

Bu büyük his İtalya; 

Sancağında parıldar. 

 

"İzonezo" dır cephemiz; 

Biz ileri gitmeyiz; 

Yerinde say yerinde;  

Budur en son na'memiz   

 

Makarna ile pirince;  

Mandalina pek ince;  

"Serenad"lar yaparız; 

Hele o sulh gelince. 

 

Ayağımız tetiktir; 

Kaçar iken çeliktir; 

Ama bizi tutmayın; 

Yüreğimiz deliktir. 

 

Tabancamız pırasadan;  

Sevmez bizi yaratan; 

Ey nemeseli yavaş gel; 

Ben çıkarım odadan.  
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Venedik'in denizini; 

İtalya'nın gül yüzü; 

Bir saz gibi sararmış 

Koyver düşman gel bizi. 

 

"İzonezo"dır cephemiz; 

Biz ileri gitmeyiz; 

Yerinde say yerinde; 

Budur en son nağmemiz. 

[Şairi belli değil, “Yeni Milli İtalya Marşı”, Hande, S.29, 2 Şubat 1332, s.5.]      

 

Rübai 

   “Çar’ın Lisan-ı Halinden” 

  “Valendü Kesber asker ile aduv-u hücum ettikçe çare-i necat teslim ve firarda 

bulundu…”                                                                                             “Harp Raporu” 

    Cem etse eğer anlaşılan reng-i sefidden 

    Bir camda benim olmalıdır senin sakiden. 

    Şems olmasa güller de olur burda sefid-i renk; 

    Feryad bu ordumdaki aheng-i sefidden 

[Şairi belli değil, “Çar’ın Lisan-ı Halinden”, Hande, S.30, 9 Şubat 1332, s.2.]   

    

 “Kral Merbei Dasıtanı”(*) 

Şarlatandır İngilizler işleri ekser blöf; 

Bahr u berde yaptığı baştan aşağı çıktı kof; 

______________________________ 

(*) Belçika, Romanya, Sırp, Karadağ kralları 
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 Bas oldu dört kralın mahvına sadbariyof; 

Tahc u tahtın gitmiş elden seberhene dört kral; 

Benzemez yekdiğere teşkil eder bir karnaval. 

 

Dört kraldan her biri bir tarz ile hırslandıran; 

Misli yoktur şeytanda menfaat temin eden; 

İngilizdir  alemi tufan-ı harbe döndüren; 

Düştü dam-ı ihtiyale derdi de biçareler; 

Derbeder gezmektelerdir bi neva avareler. 

 

Tacını kaybeylemiş başta doludur döndür; 

Yeis içinde her biri ibretnüma yer yer gezer; 

Gayr-ı misüller, krallar şimdi mesail-i derbeder; 

Şerr-i mesar olmaz yine dessas-ı namerd İngiliz; 

Gelmiyor tadada artık kırdığı milyar ceviz. 

 

Ruslardır her işe burun sokan telvis eden; 

Rusya’dır Sırb’ı yaşta harbe lika eyleyen; 

Pençesinden cürmünün kurtulmasın hiçbir zaman; 

Kaldı biçare krallar ortada afetzede; 

Mülteciler pisuvası cümlesi gayretzede. 

 

Yüzyüze söz verdi Ruslar ettiler sonra nekul; 

Hiçbirine İngilizler vermedi cay-ı kabul; 

Hiç İtalya yüz verir mi etse hatta eful; 
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Heryere başvurdular yok faide soldan geri; 

Çar kral da çaresiz Paris’te kaldı serseri. 

 

Nerde görsem niyetim fikrim müraat eylemek; 

Dört krala inapek gerek şimdi yet eylemek; 

“Her zaman bedkare olmaz bed mükafat eylemek”; 

Derbeder her biri mutaç bahşiş ü ita; 

Çeşm-i ibretşe baksın itilaf etmez haya 

 

İtilafın hedaasından bihaberdir bihaber; 

Anladı şimdi İtalya daima düşmüş sertesez; 

Düştü and ve nedamet-i fikrine eynenmefer! 

Çok döneksin hey İtalya pek kana encamkar; 

Darbemizden kurtuluş yok etme tevbe-i itizar. 

 

Çarhı heryerden kırılmış itilafta yok mecal; 

Sözleri batıl blöftür konferanslar martaval 

Kalmamışır hiç birinde takat-ı cenk ü cidal; 

Kalmasın mı admiyet-i maye-i cenes-i beşer; 

Lanet etsin itilafa pek seza amülbeşer. 

 

Nerde görsem niyetim fikrim müraat eylemek; 

Dört krala inapek gerek şimdi yadeylemek; 

“Her zaman bedkare olmaz bed mükafat eylemek”; 

Derbeder her biri muhtaç bahşiş ü ita; 

Çeşm-i ibretle baksın itilaf etmez haya. 
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İtilafın hedaasından bihaberdir bihaber; 

Anladı şimdi İtalya dama düşmüş serteser; 

Düştü and ve nedamet-i fikrine eynelmefer! 

Çok döneksin hey İtalya pek kana encamkar; 

Darbemizden kurtuluş yok etme tevbe-i itizar. 

 

Çarhı her yerden kırılmış itilafta yok mecal; 

Sözleri batıl blöftür konferanslar martaval; 

Kalmamıştır hiç birinde takat-ı cenk ü cidal; 

Kalmasın mı ademiyet-i maye-i cenes-i beşer; 

Lanet etsin itilafa pek seza amülbeşer 

 [Şairi belli değil, “Kral Merbei Dasıtanı”, Hande, S.30, 9 Şubat 1332, s.3.]   

 

“İngilizler’e Tahtelbahir Ablukası”            

Hakim-i bahr cihanım söylenir; 

Herkesi bu sözle hala kandırır; 

İngilizler hep bununla müftehir; 

Cüssesi narin küçük tahtelbahir; 

Çanına evet taktı şimdi; sırtırır! 

 

Serteser icar olunca abluka; 

Hep merakib kaldı; yutmuştur zoka; 

İngilizler’de meğer boşmuş kafa; 

Cüssesi narin küçük tahtelbahir; 

Çanına evet taktı şimdi; sırtırır. 
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İngilizler pek düşük hali yaman;  

Bi-emandır söylenirdi bir zaman; 

Şöhreti kazip imiş bildi cihan; 

Cüssesi narin küçük tahtelbahir; 

Çanına evet taktı şimdi; sırtırır. 

 

Mösyö Corc’un namı yoktu tilkiden; 

Çok şaşırmış farkı yoktur tilkiden; 

Elde sağar hep ümidi viskiden; 

Cüssesi narin küçük tahtelbahir; 

Çanına evet taktı şimdi; sırtırır. 

  

Londra’dan çıkmıyor hattı ve hoş; 

Ablukadan sanki merde hep hamuş; 

İzbelerde kalmadı bir köşe boş; 

Cüssesi narin küçük tahtelbahir; 

Çanına evet taktı şimdi; sırtırır. 

 

Köftehorlar bildiler iş pek yaman; 

El çekip işten ikisi daltaban; 

Eskiti çekti Giray gözden nihan; 

Cüssesi narin küçük tahtelbahir; 

Çanına evet taktı şimdi; sırtırır. 

 

Mösyö Corc’un sözleri çıktı yalan; 

Şaşkına dönmüş, suya düşmüş plan; 
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Yükletirler sırtına bir gün palan; 

Cüssesi narin küçük tahtelbahir; 

Çanına evet taktı şimdi; sırtırır. 

 

Bahr u berde çok yedi sille dayak;  

İndi kafasına top gibi tokmak; 

Binnetice başına patlar kabak; 

Cüssesi narin küçük tahtelbahir; 

Canına evet taktı şimdi;sırtırır. 

[Kızıl Toprak: A.A.,“İngilizler’e Tahtelbahir Ablukası”, Hande, S.30, 9 Şubat 1332, 

s.3.]                

 

Rib ü Keman Londra 

“Az  Hücum Zeplin  ve  Bomba”    

Londra dehşet içinde bi-mecal; 

Zen değil; yok ortada hatta rical; 

İzbelerde muhtefi kalmış kral ; 

Solda kaldı İngilizler, gör sıfır; 

Tayimse girmiş meğer tahtelbahir.      

             

Lordlar gamgin, mükedder, pür-telaş; 

Uyku yok döktükleri hep kanlı yaş; 

Kaçmada bar olmasın, başlar traş; 

Solda kaldı İngilizler, gör sıfır; 

Tayimse girmiş meğer tahtelbahir. 
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Mösyö Corc’dı harbi temdid eyleyen; 

Yok bir neden bir eser gözden nihan; 

Nerde kaldı ey nihani kahraman; 

Solda kaldı İngilizler, gör sıfır; 

Tayimse girmiş meğer tahtelbahir. 

 

Başvekil, nazardan yoktur nişan; 

Her birine izbeler darüleman ; 

Korkudan kaşaneler darül figan; 

Solda kaldı İngilizler, gör sıfır; 

Tayimse girmiş meğer tahtelbahir. 

 

Anlasınlar hurda senhan-ı zaman; 

Bir zamanlar hakim-i bahr ü deyan; 

İzbeler şimdi ana cankurtaran; 

Solda kaldı İngilizler, gör sıfır; 

Tayimse girmiş meğer tahtelbahir. 

             

Gelmedi zeplin daha; gelsin hele; 

Dehşetaverdir misal-i zelzele; 

Çaresi müşkül büyük bir ha’ile; 

 Solda kaldı İngilizler, gör sıfır; 

Tayimse girmiş meğer tahtelbahir. 

           

Mösyö Corc’un “Lord”ları kalmış zebun; 

Hep “avam”a kaldı işler ser-negun; 
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Nereye baksak herc ü merc ibretnemun; 

Solda kaldı İngilizler, gör sıfır;  

Tayimse girmiş meğer tahtelbahir. 

             

Ön ayaktır İngilizler pek mehîn; 

Patlasınlar bir sürü ırk-ı lain; 

Pek sezadır onlara tahtelzemin; 

Solda kaldı İngilizler, gör sıfır; 

 Tayimse girmiş meğer tahtelbahir. 

Kızıl Toprak:A.A., “Az  Hücum Zeplin  ve  Bomba”, Hande, S.32, 8 Mart 1333, s.3.]                

    

“İtalya Destanı” 

Dalyanlarda sesiz rahat budala; 

Sayd ederken martı, balık İtalya. 

                   * 

İtilafın sözlerine kapıldı; 

Şaşkın hayvan kuyruğundan takıldı. 

                  * 

Sayyad iken dame düşmüş kürfitar, 

Sürüklerler harbe gider hep demdar. 

                    * 

Siperleri dalyan sanmış şaşkın kaz, 

Pipo çeker , konyak atar çalar saz. 

                   * 

Kibrit çaksan düşer tüfenk elinden; 

Elin çırpsan süngü düşer belinden. 
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                    * 

Lanet okur itilafa siperde; 

Peşimanız söylenirler her yerde . 

                   * 

İngilizin parasını kazanan; 

Kanımıza girdi yazık yok vicdan. 

                    * 

Tutulmuşuz çıkmış elden ihtiyar; 

Sakil elde mümkün değil hiç firar.  

                    * 

Mağlup olmak bizim için mukarrer; 

Kaçmak düşer bize fakat yok mefer. 

                      * 

İngilizler para vurdu; kandırdı; 

İstemezken bizi harbe saldırdı. 

                     * 

Her taraftan yedik yuttuk çok kazık; 

Müetlefe kurban olduk pek yazık. 

                    * 

Çoluk çocuk dağda bütün perişan; 

Çoktan olduk hepimizde peşiman. 

                      * 

Makarnadır dilberimiz canımız ; 

Beyaz bayrak çekmek bizim şanımız. 

                            * 
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Receat emri neşve verir pür-safa; 

Sağdan geri soldan geri kumanda. 

                             * 

Hepimizde yörük bitmiş Selanik; 

Karşımızda düşman ordu bir çelik. 

  

                            * 

Korkumuzdan dertli olduk pür-keder; 

Arkadaşlar sulhtan yok mu bir haber . 

                         * 

Yalın ayak, karnımız da her dem aç; 

Sırtımız da eksik değil hem kırbaç. 

                        * 

Keyikliyor hep yemekler elaman; 

Gece gündüz dayanır mı buna can. 

                       * 

Yağlı yemek bütün kalmış hülyada; 

Uyku gelse belki yerdik rüyada. 

                     * 

Rızkımızı hep yutuyor zabitan; 

Ses çıkarmaz; hain bizim kumandan. 

                     * 

Candan geçtik bıktık artık bin feryad; 

Varsın olsun vatan, kral hep berbad     

    

Kızıl Toprak:A.A., ““İtalya Destanı”, Hande, S.33, 15 Mart 1333, s.3.] 
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Feryadname –i Rusya 

“Baçar Çarba” 

Bizi candan usandırdı cefadan çar usanmaz mı; 

Gökler yandı ateşten kıyametler uyanmaz mı; 

Değildik biz sana mail sen ettin hep bizi zail. 

Bu  arsız işlerinden söyle ruyun hiç kızarmaz mı 

                                       [Rus Milleti, “Baçar Çarba”, Hande, S.33, 15 Mart 1333, s.3.]  

 

“Fransa Elinde Saz” 

Nerde benim Polonyam; 

Süründüğüm kolonyam; 

Sakladığım kumanyam; 

Şimdi hepsi bir masal. 

 

Salonlarım kapandı; 

Gözettiğim sapandı; 

Bıçak izama dayandı; 

Geçtik senden dad-ı işler. 

 

İngiltere hem Giray; 

Edildiler bütün key; 

İşitilmez sazını; 

Nerde sekiz tangolar. 

 

Tortu olmuş pekmezim; 

Bu ne iştir bilmezem; 
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Çürük imiş her bezm; 

Göçtü artık ümitler. 

 

Bekliyorum ilk yazı; 

Beni sıktı bu yazı;[1] 

Çoktur bunun her azı; 

Yeter artık “firar”lar 

 

Nerde benim Polonyam; 

Süründüğüm kolonyam; 

Sakladığım kumanyam; 

Şimdi hepsi bir masal 

      [Şair-i Bahr ü Berr, “Fransa Elinde Saz”, Hande, S.33, 15 Mart 1333, s.6.]   

 

“Der Menakıb-ı İtilaf”1 

Ablukadan düşman yeri bir kafes;  

Can verecek hepsi olmuş tıyk-ı nefes. 

İngiliz’de mahsul kalmaz bitecek;  

Yamyam gibi birbirini yiyecek. 

Bombalardan ateş yağar Paris’e;    

Can havliyle kimse bakmaz afetüse. 

Şaşkın sersem gah ileri gah geri;  

Giti elden Moskofun da çok yeri.  

Duman çıkar “Duma” sından pek yakın; 

_______________________ 

[1] Bu yazıdan maksat sernuşet-i siyahtır. 
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Moskofların işi yaman pek bitkin. 

Çare yoktur Moskofların Çarına;  

Müttefikler basacaktır bağrına.  

Japonlar da itilafla müşterek; 

Akıntıya çekmedeler hep kürek. 

İtalya’da makarnalar kepekten;  

Çıplak asker farkı yoktur köpekten. 

 Açlıktan da telef olan feravan;  

Pişmandır büyük küçük İtalyan. 

Ambarların dibi delik harabat; 

Ovalarda kalmamıştır nebatat. 

Mu‘atıldır itilaf da nakliyat; 

Böyle gitse kimse kalmaz bir hayat. 

Dört kralın mülkü oldu hep viran; 

Büro olur pek yakında İtalyan. 

Başvekiller samit; sakit bizeban; 

Ablukanın dehşetinden hep hayran. 

İtilafın kralları şaşırmış; 

Akılları korku baştan aşırmış. 

Pek müşevveş itilafın mesleği; 

İtikaf da İngiliz’dir baş tilki. 

Fakat ancak yine haller pek yaman; 

Pek yamandır Almanyalı bi-eman. 

Fransızın servetinden yok eser;  

Moskof meyüs votka içer ah eder. 

Bankalarda yoktur hatta bankonot; 
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Denizlerde battı gitti “deridnot”. 

Paris şehri fakr içinde yok etmek;  

Yiyecektir Povankaro çok kötek. 

Korkusundan İngilizler hep nihan;  

Yok ortada; tenha çarşı her meydan. 

Gezmek yasak hali şimdi Londra;  

Dükkanlarda yığın; yığın kundura. 

İtilafta varsın kalsın kör inat; 

Nedamettir bunun sonu bir mutad. 

       [Kızıl Toprak: A.A., “Der Menakıb-ı İtilaf”, Hande, S.34, 22 Mart 1333, s.2.]    

“Meşaire” 

(Ben kemençe çalamam bestesiyle:) 

Ey Rusyalı, Rusyalı;  

Sen bilmezdin bu yolu; 

Loid Corc’un aşkına;  

İşte yüzdün postunu.  

 

Ey Fransa, Fransa; 

Sen de oldun pırasa; 

Ah o pür kötülüğü;  

Eşek arısı soksun. 

 

İngiltere, İngiltere; 

Bak kapalı her deniz; 

Haydi açıp keşkülü;  

Dilenmeye geliniz. 
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Kara dağım Karadağ; 

Yüreğinde var bin dağ; 

Seni de mi avladı; 

Bu atılan çetin ağ. 

 

Ey Belçika, Belçika; 

Harp değilmiş mehlika; 

Namur ile Liyejin; 

Sana demez merhaba. 

 

Ey Sırbistan, Belgrad; 

Aklın imiş bir kırat; 

Sana süngü yerine; 

Vurmalıdır bin tokat. 

                [Şair-i Bahr ü Ber, “Meşaire”, Hande, S.34, 22 Mart 1333, s.5.]    

 

 

“Mahlu Rus Çarının Feryadnamesi” 

Tac u tahtım yıktı aldı ihtilal; 

Müfgal oldum, haşmetim boldı zeval; 

Pay-ı bendem uyku yok ruz-ı leyal;  

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

 

Dehşet efza-yı cihangün haşmetim; 

Çaresiz bir çar kıldı nikbetim; 
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Ah ile bitmekte her dem sıhhatim; 

Merhem-i rahmet gerek bu yöreme;  

Müetlefler gel bakın bir çareme. 

 

Ben ne yaptım aldanıp oldum harap; 

Bir acaip yerdeyim mesdud-ı bab; 

Pay-ı bendem meskenim tahteltürab; 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

 

Bais oldum müselleb her rahatım; 

İstemişti sulhu ekser milletim; 

Olmadı hayfa müsait kudretim. 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

 

Etmeyin Allah için benden güman; 

Münferid bir sulha hazırdım her an; 

Lanet olsun vermedi şansım aman, 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

 

Harbe mail hiç değildi hilkatim; 

Müncezipti sulha daim fıtratım; 

Bir esaslı sulha vardı niyetim; 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 
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Müetlefler gel bakın bir çareme.  

Milletçi zevcemde; ondan yok haber; 

Tacıma şerrülhafidir derd-i ser; 

Pay-ı bendem çare yok eynelmakar, 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

 

Müetleflerdir sebep bir yadıma; 

Gelmedi hala beri imdadıma; 

Askerim de gelmiyor feryadıma, 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

 

Kande zevcem; girye nakım pür melal; 

Geçmemişti hatırımdan böyle hal; 

İtilafa eylemem hakkım helal; 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

 

Tengna-yı haps içinde bi mecal; 

Bol nefes almak bana emr-i mehal; 

Cana minnettir bana; ah irtihal; 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

 

Kalmadı bitti tükendi takatim; 
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Bittim artık yok hayata rağbetim; 

İntihar etmek gerek; yok aletim,. 

Merhem-i rahmet gerek bu yareme; 

Müetlefler gel bakın bir çareme.  

[Kızıl Toprak A.A.,“Mahlu Rus Çarının Feryadnamesi”, Hande, S.34, 29 Mart 1333, 

s.5.]    

 

 

“Teselli ve Zafer Teraneleri” 

Bize derler Sir İngiliz; 

Abdal ikna edenleriz; 

Olmasa ah! Tahtelbahir; 

Denizlerin erleriyiz. 

 

Zaferimiz bütün masal; 

Su dibine geçir isal; 

İçin bizde var bin bir sal; 

Bununla biz müftehiriz. 

 

Tahtelbahir filo yaptık; 

Abdalları bütün kaptık; 

Hangi yola bilmem saptık; 

Diplomatız bak hepimiz. 

 

İndiririz hatta yüz çar; 

Ancak senin bizden kaçar; 
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Askerimiz dehşet saçar; 

Vallahi eriz, billahi eriz. 

 

Denizlerin erleriyiz; 

Vallahi eriz, billahi eriz; 

Karalmaz emir verse; 

Giçez gibi hep eririz. 

 

Pek şaşırttı bizi her hal; 

İngiliz de nerde mecal; 

Diyorsak da: Sulha sen kal; 

Bu gidişle sulh isteriz. 

 

Denizlerin erleriyiz.. 

Vallahi eriz, billahi eriz. 

      [V. ‘A., “Teselli ve Zafer Teraneleri”, Hande, S.37, 12 Nisan 1333, s.6.]    

  

 

“Feryadname!..” 

   “Çarın hazret-i  maziyesinden” 

 

   Bilmem, ne kadar zaman  oldu,  

   Başı taçlı, meşhur bir çar imiş, 

   Şimdi  ise kalbim  zar ile doldu  

   Çünkü artık mahlu bir çar imiş. 
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    Başımdaki tacım birden eridi, 

    Halbuki o tacın başım yeriydi, 

    Tacı giyen Rus’un hangi eridi? 

    O zaman ki şiddet saçar imişim.  

 

    Hey gidi günler hey.. Hepiniz rüya, 

    Onlarca, şaraplar artık hep hülya, 

    Bu kadar da tezat hiç olur mu  ya?.. 

    Bana ki bir vakit bir çar imişim… 

 

     Ne servetim varsa hep kayboldu, 

     Tacımla tahtım ah, hep haib oldu, 

      Saadetler sanki sehaib oldu, 

      O zamanki sabık bir çar imişim. 

                      [V.‘A., “Feryadname!..”, Hande, S.39, 26 Nisan 1333 s.3.] 

    

“Amerika” (*) 

İngilizin hilesine dayanmadı Amerika, 

Pek yazıktır yeni dünya o da olur sana viran. 

İngilizin balı tatlı sonu fakat fena acı; 

Dört kralın mülkü gitti bu uğurda oldu hüsrân. 

 

Tuzağına girdi Vilson İngilize oldu esir; 

Yazık sana Mistır Vilson kaş yaparken göz çıkaran; 

________________ 

[*] Hâki Bey’in Amerika’nın ilân-ı harbinden evvel yazdıkları bu manzûmede ibrâz ettikleri devrini 

her vecihle şâyân-ı takdirdir. 
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Sulhu ister guya ister idin çok söylettin, yazdın, çizdin; 

Hep yalanmış yaptıkların karalara sen de boyan; 

 

Loid Corc’un sözlerinden sarı bal mı aktı acaba; 

Vilson gibi bir de mukarrat dayanmadı yuttu, gitti; 

Bunca insan gider her gün matem çeker bütün cihan; 

Mistır Vilson düşünmedi İngilizler neler etti; 

 

İngilizler düşündüler Ruslar harpten çekilirse; 

Hazır olsun elimizde Amerika olsun vekil; 

İngilizin yemi boldur harislere yutturuyor; 

Dört krala kuyruk olsun Mistır Vilson olsun rezîl; 

 

İnsanlığa hizmet değil İngilizin fikri başka; 

Acır sana eski dünya pek yazıksın yeni dünya; 

Aklın vardır şüphe etme İngilizi anlamadın; 

İbret almak yok mu sizde göz önünde bak Belçika; 

 

Almanın tahyelbahiri İngilize kan kusturdu; 

Bundan çıktı harbin başı herkes bildi oldu ayan; 

İngilizin kör inadı bunca zaman harbi sürdü; 

Garbın Şarkın mamur yeri bugün oldu bütün viran; 

 

Mistır Vilson sen yanıldın hata ettin dönmen gerek; 

Kan dökmeye sebep verme kazandığın sana çaba; 
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Nedâmetin sonu zehir bunu bilir her bir fikir, 

Pek yazıktır Amerika ağlamasın ana, baba; 

 

İtilafa dâhil olmuş Amerika varsın olsun; 

Müttefikler… yaman her devlete okur meydan; 

Dinlemezse penden Allah’ından bela görür; 

Amerika girme harbe sonu elbet olur hüsran; 

 [Üsküdar : Hâki, “Amerika”, Hande, S.45, 14 Temmaz 1333, s.2.] 

 

Tahassürname-i Şikemperveran 

“Be Cenab-ı Baklava” 

Aşina-yı zevk nefsim yok yerinden hiç nişân  

Puf börek; yatsı kadayıf; baklava gözden; 

                                                              nihan; 

Tatlılar hep bi-vefadır anlasın pir u can; 

Bulmadım terkibini yaptırmadım bir baklava; 

Bi-emeldir hey diriga rafta kaldı oklava; 

                                  * 

Her iki elde taşırdım baklavayı çok zaman; 

Dilberimden farkı yoktur etmeyerek asla güman; 

Hasretimden beli ederdim meskeni fair-i dehan; 

Bulmadım terkibini yaptırmadım bir baklava; 

Bi- emeldir hey diriga rafta kaldı oklava;        

                          *   

Firkatinden su akar gözden dehandan ruz u şeb;                                                       

Hasretinden rahatım yok olsa da bintelzep; 
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Nerdesin halim yamandır baklava sensin sebep; 

Bulmadım terkibini yaptırmadım bir baklava; 

Bi- emeldir hey diriga rafta kaldı oklava; 

 

                                 * 

Aşk ile rağbet ederim gördüm her yerden 

Bilmez oldum var mı yoktu, bitirdi zafeten; 

İştiyak-ı baklavadan rümsedar oldu bende;  

Bulmadım terkibini yaptırmadım bir baklava; 

Bi- emeldir hey diriga rafta kaldı oklava; 

                                *  

Tepside rengin kızıl manzur olan ruhsarzer; 

Mürtesimdir midenin zarında halaya dur; 

Vuslatınla mideler cümbüşlü bir bayram eder;         

Bulmadım terkibini yaptırmadım bir baklava; 

Bi- emeldir hey diriga rafta kaldı oklava; 

                                * 

En kıdemli tatlısın her yerde namın dasıtan; 

Tuttuk aksa-yı damağı herkese virdzeban; 

Tatlılar bayrağısın her sofrada kıyametgirân; 

Bulmadım terkibini yaptırmadım bir baklava; 

Bi- emeldir hey diriga rafta kaldı oklava; 

 

 [Kızıl Toprak :A.A., “Be Cenab-ı Baklava”, Hande, S.26, 12 Kanun-ı Sânî 1332, s.3.]  
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“Hande Gazetesine” 

Şerbet-i derd-i derunum sende; 

Müzehher neşve olur sayende; 

 Aynen çeşm-i garibim kande; 

 Neşve-i ruh-ı revanım hande. 

 

Kuvve-i cazibene herkes meclub; 

Her güzel yüzde olursun matlub; 

Her melahat sana içten mensub; 

Neşve-i ruh-ı revanım hande. 

 

Mey ü heyden bulamam zevk-i hayat; 

Handesiz yok bana bir cay-ı necat; 

Zehr-i hicranını yutmak, heyhat! 

Neşve-i ruh-ı revanım hande. 

   

Handesiz yüzlere var mı rağbet; 

Nerde görsem ederim ben nefret; 

Handeverdir söyleyen her tuluat; 

Neşve-i ruh-ı revanım hande. 

 

Özlerim çokça visalin demni  

Haftada bir kere görmekle seni  

Doyamam bilmelisin sen de beni  

Neşve-i ruh-ı revanım hande. 
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Sendedir maden gel ab ve şeker; 

İstemem başka şeker bana yeter; 

Suni tatlıda bu lezzet ne gezer; 

Neşve-i ruh-ı revanım hande. 

 

Hep güleryüzle olur kar-ı cihan; 

Nail-i maksat olur her handan; 

Her nefeste oluyor vird-i zeban; 

Neşve-i ruh-ı revanım hande. 

 

Bulamaz dilde nesimin kasvet; 

Giremez fikrime asla mihnet; 

Handeverle edilince sohbet; 

Neşve-i ruh-ı revanım hande. 

 

Zehr-i enduhi yutanlar ne çeker; 

Gamı imha edecek varsa eğer; 

Bir müderris gibidir Hande yeter; 

Neşve-i ruh-ı revanım hande.  

 

İntizarım veriyor gayr-ı kesel; 

Açıl ey gonca-i ümit ve emel; 

Sendedir derde şifa ayn-ı asel; 

Neşve-i ruh-ı revanım hande 

  [Kıdemli Bir Kariniz, “Hande Gazetesine”, Hande, S.28, 26 Kanun-ı Sânî 1332, s.2.]   
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Ezbera-yı İktisat  

“Dersitayiş-i Bal kabak” 

Böyle hengam-ı seferde itiyat ; 

Nefse karşı etmeli herkes cihat; 

Bir nevi hab-ı vatandır iktisat; 

İktisada pek muvafık bal kabak  

Danesi vermektedir  on beş tabak. 

 

Gülle esacesesi bir kaide; 

Hoş latif rengin güzel bir maide; 

Tok tutar hem iktisada faide; 

İktisada pek muvafık bal kabak; 

Danesi vermektedir on beş tabak. 

 

Külde pişmişi hele gayet leziz; 

Nispette bir şey değil abdulleziz; 

Hep azottur istemez naneziz; 

İksisada pek muvafık bal  kabak;  

Danesi vermektedir on beş tabak; 

  

Dolması pek hoş olur, yoktur eşi; 

Bi-teklif pişmesi azdır işi; 

Kadrini bilmek gerek hatun kişi; 

İktisada pek muvafık bal kabak; 

Danesi vermektedir on beş tabak; 
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Pek mağdi tok tutar sayf u şita ; 

Mermer asa kışrına olmaz baha; 

Sahne-i ekle amud olsa seza; 

İktisada pek muvafık bal kabak; 

Danesi vermektedir on beş tabak; 

 

Cevherindedir bu tatlı intiba; 

Her damağa pek muvafık bir meta; 

Hem ucuz hem tatlı imiş içtima; 

İktisada pek muvafık bal kabak; 

Danesi vermektedir on beş tabak; 

 

Fire vermez verse de gayet kalil; 

Pek sürdü hem taşırdı filsebil; 

Rahmet olsun hocamız Abdülcelil;  

İktisada pek muvafık bal kabak; 

Danesi vermektedir on beş tabak; 

   [Kadıköy – A.A., “Dersitayiş-i Bal kabak”, Hande, S.29, 2 Şubat 1332, s.3.]    

 

“Bir Mani-i Hindinin Lisan-ı Halinden” 

Serbestçe gezer iken çayırda; 

Pervasız uçar idim bayırda; 

Bir ehil şikem görüp şu yerde; 

Uğrattı beni bakın bu derde 

Feryadıma yok mu bir medderes. 

 



 162 

Hapsetti beni küçük kafeste; 

Yutturdu ceviz her nefeste; 

İtam ediyor fakat hapiste; 

Takat tükenip kesildi sesde; 

Feryadıma yok mu bir medderes. 

 

Top güllesi mi nedir bu siklet; 

Kursağıma doğru etti rihlet; 

Yuttum hapsi yok mudur mürüvvet; 

Besme ehl-i şiddeğim nedir bu halet; 

Feryadıma yok mu bir medderes. 

 

Mahvolmadadır hayat-ı şirin; 

Hep ehl-i şikem olur mu gamgim; 

Sabrımda tükendi bitti temkin; 

Hala da mı etmeliyim mi takrin; 

Feryadıma yok mu bir medderes. 

 

Ermiştim eğilmek kemali 

Sanki tulumum ruganla mali 

Fevt etmeyiniz kelimin şu hali 

Sonra gelir size bahallı; 

Feryadıma yok mu bir medderes. 

[Kızıl Toprak :A.A.,“Bir Mani-i Hindinin Lisan-ı Halinden”, Hande, S.30, 9 Şubat 

1332, s.5.]  
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“Bir Kalendere Kaside” 

Bir elinde cam mı koltukta memlu sebu; 

Aks-ı endaz simadır nara-i hey hay ve hu; 

Galiba sen alem-i rindane olmuşsun imam.  

  

Sakiler, hanendeler buldu, yeniden intizam; 

Derguşe meyhaneler; gam hovardalar oldu bekkam; 

Galiba sen alem-i rindane olmuşsun imam. 

                               

Hali kaldı kimse yoktur serteser gamhaneler; 

İğne atsan yer bulunmaz dopdolu meyhaneler; 

Galiba sen alem-i rindane olmuşsun imam. 

                               

Vecde gelmiş nerde varsa haftalar, dil-mürdeler; 

Alemrindiye meyletti bakın nam-ı çeteler; 

Galiba sen alem-i rindane olmuşsun imam.  

 

Fikir  ve dilde kalmadı gam, beli iden midir onu; 

Dürr-i deser geçti çekildi tard eden neydir onu;  

 Galiba sen alem-i rindane olmuşsun imam. 

                                 

Her kalender vecde gelmiş raks eder biihtiyar; 

Derdi kovmuştur başından neşe vardır bahtiyar; 

Galiba sen alem-i rindane olmuşsun imam. 
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Kalmadı rindan içinde güft ü gu , şer ü şakak; 

Afiyet olsun refikin etmesin hiç iftirak; 

Galiba sen alem-i rindane olmuşsun imam 

 

Nerde görsem bir kalender keyf-i meyle bir murad; 

Hasretim bu aleme ben; sadhezaran yad yad; 

Galiba sen alem-i rindane olmuşsun imam, 

[Kızıl Toprak :A.A.,“Bir Kalendere Kaside”, Hande, S.33, 15 Mart 1333, s.2.]  

 

“Gelberi”+ 

Bir semen ten; hoş sada; hem hoş makal sahib-i zeka; 

Kıblegah-ı kalp olur caiz değli mi iktida; 

Saydı mümkün olmuyor biganedir muruğ-ı vefa; 

Bankonattan var iken destime dame gelberi; 

Dilberanın cünbüşünden kalmıyor gönlüm geri. 

 

Rüyet-i vech hüsn-i indimde dünyalar değer; 

Nerde görsem bir güzel yüz eylerim vakf-ı nazar; 

Kabedir vech-i melahat ferülver nur basar; 

Bankonotlar var iken destime dame gelberi; 

Dilberanın cünbüşünden kalmıyor gönlüm geri. 

 

Gönlümün yekta gıdası nağme-i zevk ü sürur; 

Fesahat-ı fikrimde bulmaz durduğum cay-ı mürur; 

_______________________ 

+Aynı şiir 42. sayının 5. sayfasında aynen yayınlanmıştır. 
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Münhemin nisvana gönlüm fikrime girmez fütur; 

Bankonotlar var iken destime dame gelberi; 

Dilberanın cünbüşünden kalmıyor gönlüm geri. 

 

Yosmalardan zevk alır cümbüş-i sur çok ehl-i dil; 

Zenperstinde bulundum şimensiz var elli yıl; 

Aşka yoktur intiha hep ibtidatır böyle bil; 

Bankonotlar var iken destime dame gelberi; 

Dilberanın cünbüşünden kalmıyor gönlüm geri. 

 

Kanburum çıksa yüzüm fertuta olsam akbaba; 

Mehveşane her ne varsa eylerim bezl ü feda; 

Dert ocağıdır derunum aşka yoktur intiha;  

Bankonotlar var iken destime dame gelberi; 

Dilberanın cünbüşünden kalmıyor gönlüm geri. 

[Kızıl Toprak: A.A. “Gelberi”, Hande, S.34, 22 Mart 1333, s.4.]   

 

 

“Bir Sal-ı Hurdanın Hasbihali” 

Sen mi tadada geldi dün ita; 

Yok oldu vezin eyledi her hissime; 

Çarptı gitti ben de bilmem gitti mi; 

Defter-i mutevha yazdı ismimi. 

 

Şeşleri beş görmek oldu adetim; 

İhtiyarı genci fark etmez gözüm; 
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Zeşt ü hubu farka yoktur iktidar; 

Seslerinde zenlere hayran özüm. 

 

Aksırıktan, öksürükten, nezleden; 

Eyliyor benden tevehhüş her huzur; 

İşlemekten dişlemekten na ümit; 

Koynuma girmekte dramülfütür. 

 

Dişlerimden hazma yoktur takatim; 

Her yemekten meneden bu mideme; 

Her ne yutsam bolmuyor cay-ı kabul; 

Mideme ancak muvafık idedir. 

 

Kaplamış artık ita her yanımı; 

Anladım pek çok tefekkür eyledim; 

Bir sigara dün yakarken mumdan; 

Bir muhib sandım teşekkür eyledim. 

 

Zaiften eller, ayaklar lerzedar; 

Zannedersem sekseni buldu yaşım; 

Kahve, su içmek bana olmaz nasib; 

Benden evvel mas eder üstüm başım. 

 

Pek acaip bu kelem olmuş kametim; 

Görse kör kamburumu bir ehl-i saz; 
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Göz diker etmez de belki içtinap; 

Eski tambur zanneder eyler niyaz. 

 

Yoldaşımdır her vakit gerçi ita; 

Dildeki şevkayane gelmez halal; 

Geçmiyor geçmez bilin hiss-i garam; 

İhtiyar olmaz gönül darb-ı mesel. 

[Kızıl Toprak: A.A. “Gelberi”, Hande, S.35, 29 Mart 1333, s.5.]   

 

“Kara Güzelim” (1) 

Sevgilimin donu yağız; 

Alnı beyaz, gümüş ağız. 

 

Topuklara değer saçı; 

Göklere verir acı. 

 

Bir metreden uzun gerdan; 

Her kim görse olur hayran. 

 

Beyaz benler siyah tene; 

Hayret verir her görene. 

 

Tombul tombul siyah yanak; 

Pek yakışmış mercan dudak. 

____________________ 

1Şa‘irin pek sevgili atına yazmış olduğu kıymettar muhabbetnamedir. 
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Büklüm, büklüm zülf-i siyah; 

Gönüllere olmuş penah. 

 

Kömür gözlü her dem handan; 

Yaradana olsam kurban. 

 

Dişler inci tırnak nermin; 

Yeni çattım ırk-ı nevin. 

 

Sözlerinden şerbet akar; 

Her damlası gönül yakar. 

 

Her tarafı kokar ‘anber; 

Böyle dilber var mı göster. 

 

Tatlı, tatlı o söyleyiş; 

Farkı yoktur şeker kamış. 

 

Mecnun halim, oldum rüsva; 

Gözlerimde o dur Leyla. 

 

Hasretinde ağlar gönül; 

Farkı yoktur sanki bülbül. 

 

Ab-ı Didem etmiş tuğyan; 

Aramaya vermez meydan. 
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Yakar beni naz hicran; 

Yetişmezse çeşm-i giryan. 

 

Şemi emel sonun hüsran; 

Onu yakar nar-ı hicran. 

 

Hayalleri nara mihman; 

Mihmanına olur kurban. 

 

İhtiyarım sabrım boldur; 

Maksat için iyi yoldur. 

 

Çok görmüşüz firkat, hicran; 

Sabrederiz gelir zaman. 

 

Girer ele bir gün fırsat; 

Biz biliriz kadr ü kıymet. 

   [Kızıl Toprak: A.A. “Kara Güzelim”, Hande, S.36, 5 Nisan 1333, s.5.]   

 

“Fin Portakal” [1] 

Tur ederken Şişli’de ümitvar; 

Matmazel tavrında gördüm bir madam. 

Yüz verip bir nim-i tebessümle nigah; 

Bi mehaba eyledim arz-ı meram. 

   ___________________ 

[1] Fin Fransızca’da ince manasına müstemildir.                                                                                                                       
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Kartını verdi beğendim namını; 

Türkçe bilmez samt ü sakit layekal. 

Tangorunki yusyuvarlak çehresi; 

Namına uymuş madam “Fin Portakal”. 

 

Koltuğa girdim, edimdim hoş penah; 

Durmadık gezdik bütün bulvarları. 

Dansa yeltendi fakat bilmem onu; 

Çekti benden cepteki dinarları. 

 

Kalmayınca bende mangırdan eser; 

“Randevuvar” remz ile etti beyan. 

Kaldım ora ye’is içinde parasız; 

Bağtaten oldu madam gözden nihan: 

 

Hahiş-i dilden yine kaldım uzak; 

Parasızlık var iken kalmaz mecal.     

Yeise mahkum oldum artık; çare yok  

Görmesin vardır hay bad-ı zeval 

                                                          

Mürtesim kalmış hayalimde boyu; 

Mukteza-yı hilkat tab-ı selim. 

Korseden cisminde yoktu eucac; 

İfal-ı asa kameti pek müstakim. 
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İlahi şansından uzun nahitler;  

Üç kulaçtan dun değildi kameti. 

Kametinden her bacak almış nasib; 

Yaktı cism-i natuvanım firkati. 

                                                        

Gerdanı simin kalın gayet dıraz; 

Eş olur ancak ona çemberli taş. 

Vuslatında var idi zevk-i hayat; 

Dide ağlar hasretinden kanlı yaş. 

                                                        

Pençesin teşkil eden parmakları; 

Yoktu farkı belki pazudan iri. 

Balmur esabim beyaz şeffaf idi; 

Her ne yolda medherdersem var yeri. 

                                                 

Hep tenasüple bezenmiş tenderest; 

Görmemiştim, müslini görmek muhal. 

 

Memludur her dem hayaliyle özüm; 

Dilsıtanım kandesin “Fin Portakal.” 

    [Kızıl Toprak: A.A. “Fin Portakal”, Hande, S.37, 12 Nisan 1333, s.2.]   

 

“Aşk-ı Nevin” 

Tabımı habide kalkmışken madam,  

Enefeme çattı yine buy-ı garam, 

Hurdahaş oldu çenem, kalbim, hümam, 
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Çare bulsam bu dil-i efkendeye, 

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande” ye. 

   

 Çatmadan burnum, yüzüm pür yaredir,  

 Cerihadan sinem morarmış karadır, 

 Bi huzurum morfin olsa çaredir,  

 Çare bulsam bu dil-i efkendeye  

 Zerrem olsun bir ziyafet “Hande”ye. 

 

Ateşin bir mangala döndü serim, 

Çıktı elden ihtiyarım yok yerim, 

Kuş dilinde bülbül asa inlerim, 

Çare bulsam bu dil-i efkendeye, 

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande” ye. 

                        

Bir garip avare kaldım Bimekan, 

Zahm-ı sinem pek yanık halim yaman, 

Mangırım olsa ederdim pansuman, 

Çare bulsam bu dil-i efkendeye,  

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande”ye 

 

Sersem oldum öyle kaldı her işim, 

Çıktı serden yok yerinde danişim, 

Bilmedim bu yerde kimdir dil keşim, 

Çare bulsam bu dil-i efkendeye, 

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande”ye. 
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Var kafamda bir gezinti her seher, 

Beynime doğru gider yer yer gezer, 

Kimdir aya almadım hala haber, 

Çare bulsam bu dil-i efkendeye, 

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande”ye. 

                  

Volkan asa fışkırır ateş yürek, 

Minnet etmem aşçıya vermem emek, 

Ateş-i aşkımla pişti her yemek, 

Çare bulsam bu dil-i efkendeye, 

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande”ye. 

                    

Şemmeden çıktı elimden fikretim, 

Başka aşka benziyor her haletim, 

Benzemez aşk mücaze mihnetim, 

Çare bulsam bu dil-i efkendeye, 

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande”ye.  

 

Manevi olsa gerektir dilberim, 

Şemmeden dönmektedir hala serim, 

Doğmadı bilmem nedendir ihtiram, 

Çare bulsam bu dil-i efkendeye, 

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande”ye.   

              

Geçmiyor artık zamanım handever, 

Kapladı her yanımı zahm-ı keder, 
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Cerhe yoktur takatim artık yeter, 

Çare bulsam bu dil-i efkendeye, 

Zerrem olsun bir ziyafet “Hande”ye.  

       [Kızıl Toprak: A.A., “Aşk-ı Nevin”, Hande, S.38, 19 Nisan 1333, s.2.]   

 

“Yağlı Kuyruk”* 

Girmeli vaktiyle zengin koltuğa, 

Ol zaman elbet düşersin bolluğa, 

Konmalı vaktiyle yağlı kuyruğa, 

Deyn için sonra girersin kolluğa. 

 

“Beyaz Bal” 

Seher vakti ‘alelekser olur bir hal-i nevpeyda, 

Başım bozdur  fakat bilmem nedir bu halet-i şeyda, 

Zevahirden çakır ancak tabiyim sadedir hayfa, 

Dila artık yeter sen de hicabı ortadan kaldır, 

Deva-yı dert pinhanım beyaz baldır , beyaz baldır  

 

Şifadadem, devasazım bilendi gerçi dermanım, 

Ne dinarım ne mangır var ibadan gayrı samanın, 

Fena şansın nasip olmaz geçer hasretle ezhanım, 

.Dila artık yeter sen de hicabı ortadan kaldır, 

Deva-yı dert pinhanım beyaz baldır , beyaz baldır . 

______________________ 

* Bu kıt‘a şa‘ir nüktedanımız A.‘A Beyefendi tarafından bir zengin kadınla izdivacı 

arzu eden bir gencin halet-i ruhiyesini ve nokta-ı nazar felsefesini izah için yazılmış.  
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Sabi İsa, gezer durmaz, arar gönlüm eder devran, 

Gören sail sanır bilmez ehl-i baldır arar derman, 

Uyanmaz baht-ı nasazım kalır nevmit eder efğan, 

Dila artık yeter sen de hicabı ortadan kaldır, 

Deva-yı dert pinhanım beyaz baldır , beyaz baldır . 

 

Utanmaz mı dil şeyda eder her dem beni rüsva, 

Beyaz baldır devadır der de açık söyler yazık hayfa, 

Anzer ister tazarrula kimi görse olur memba, 

Dila artık yeter sen de hicabı ortadan kaldır, 

Deva-yı dert pinhanım beyaz baldır , beyaz baldır . 

 

Za’ifim sanmayın asla yakar derd-i nihanım var, 

Sefihim yoksuzun gerçi nihayetsiz figanım var , 

Beni bi kes sanır tali çalar her gün kemanım var, 

Dila artık yeter sen de hicabı ortadan kaldır, 

Deva-yı dert pinhanım beyaz baldır , beyaz baldır . 

 

Yaşa bakma budur hilkat-ı nefs varken heves baki, 

Teselliye medar olmaz olursa gür mi safi, 

Ta‘yin eylemiş dar ü evdir çare odur şaki, 

Dila artık yeter sen de hicabı ortadan kaldır, 

Deva-yı dert pinhanım beyaz baldır , beyaz baldır . 

 

Ne taliden medet vardır ne yaranım vefa eyler, 

Yaşım geçmiş nefs-i tenekküm kimi  görsem aba eyler, 
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Beşerden  yok ümit artık bana rahmet hüda eyler, 

Dila artık yeter sen de hicabı ortadan kaldır, 

Deva-yı dert pinhanım beyaz baldır , beyaz baldır . 

 [Şairi belli değil, “Beyaz Bal”, Hande, S.40, 3 Mayıs 1333, s.3.]  

   

“Tahassür” 

Matmazeller, yosmalar menfurler, 

Kör, topal, sağır bütün kamburlar, 

Tangurlar giymiş güzel tayyurlar, 

Her çeşid mavi, kızıl şalvarlar, 

Nevbaharı indirir bulvarlar. 

    

Japons, manto giyenler pek yaman, 

Mantodan bir parça etsem hırz-ı can, 

Gamdan azade olurdum şadman, 

Her çeşid mavi, kızıl şalvarlar, 

Nevbaharı indirir bulvarlar. 

 

İhtiyara, gence geldi nev heves, 

Süslenip yok kimsede bak eski fes, 

Hal-ı dilden istikayı gayrı kes, 

Her çeşid mavi, kızıl şalvarlar, 

Nevbaharı indirir bulvarlar. 

 

Neşvelidir zenperestler pür surur, 

Mühezzem oldu bütün ciş-i fütur, 
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Kef-i zen zevk-i vasfa kum zekur, 

Her çeşid mavi, kızıl şalvarlar, 

Nevbaharı indirir bulvarlar. 

 

Damın tango işarettir meğer, 

Anlyan bu  remzi pek candan sever, 

Yad  eder fikrim onu vakt-ı seher, 

Her çeşid mavi, kızıl şalvarlar, 

Nevbaharı indirir bulvarlar. 

 

Damın tangoyu gördükçe gözüm, 

Başka bir hale girer fikrim, özüm, 

Ebkemiyetle biter her bir sözüm, 

Her çeşid mavi, kızıl şalvarlar, 

Nevbaharı indirir bulvarlar. 

             [Kızıl Toprak: A.A., “Tahassür”, Hande, S.40, 3 Mayıs 1333, s.4.] 

“Beyaz Saçlı Yarim”  

  Saçlarında ben kadar yoktur siyah hep bembeyaz, 

  Pek yaraşmış dilberim zülf-i sefidin ruyuna, 

  Eğreti dişler beyaz saçlar olur pek dilkuşe, 

  Aşığın dildadedir zülf-i beyazın boynuna. 

 

  Kamburun çıkmış yüzün fertüte olmuştur ne var, 

  Cilvekardır sendeki tavr-ı zerafet her zaman, 

  İhtiyar oldun fakat vaslın yine ayn-ı hayat, 

  Vuslatın şerh eylemem yok takatim bi eman. 
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  Gençliğinde çok kırardın kalbimi bilmez misin, 

  İhtiyarlık geldi artık sen de ben de ihtiyar, 

  Tavır ve halin pek hoş oldu sözlerin hep handedir, 

  Dilnevazım görmedim benzer sana bir ihtiyar . 

 

  Kaşların gelmiş neden ruyunda böyle sim ü siyah, 

  Bahtımın bir parçası zanneyledim ettim telaş, 

  Tez vakitte benzesin zülf-i beyaza özlerim, 

  Nokta ola kara sevmem eylerim bir gün traş. 

 

  Her tabiat intihap eyler beyaz ister beyaz, 

  Haşredek  solmaz beyazlamaz renk için de serfiraz, 

  Tabı müstesnapesendim   ta ezelden böyledir, 

  Nerde görsem bir beyaz yüz eylerim arz-ı niyaz. 

 

  Gaşi eder ifkindeki mecnun olur kalmaz mecal, 

  Serpilirken gerdan billuruna zülf-i sefid, 

  Handever yüzle tebessüm eylesek dildadeni, 

  Ulukat layık denilse ıyd bir bala-yı ıyd. 

 

  Sak, baz ü zülf ve arız hep beyaz ender beyaz, 

  Münhemindir her beyaza serde derd-i iştiyak, 

  Meyl zülfünden mi bilmem her beyaza aşığım, 

  İhtiraz etmem kefenden dökmesin bad-ı firak. 
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  Çok zamanlar cevrini çektim tahammül ettim, 

  Binnahiye anladın derdim nedir oldu ayan, 

  Bahtiyarım şimdi artık şekva etmem kimseden, 

  Andelib-i dil edendi zir-i zülfün aşiyan. 

  [A.A. “Beyaz Saçlı Yarim”, Hande, S.41, 10 Mayıs 1333, s.3.]  

 

 

“Hande Gazetesi” 

 Hafta başı beklerim, Hande’yi pek özlerim, 

 Nüsha-i irfandır o, bekliyorum her seher, 

 Güldürür elbet beni ruha safa bahşeder, 

 Çare olur gülmem “Hande” varsa eğer. 

 

 Kuvvetini aldırır “Hande” yi ister gönül, 

 Matemi koymaz eve “Hande” ye etsek temas, 

 Dur kalan “Hande”den hüzün ve kederdir sonu, 

 Zevk ve şetaret için “Hande” kurar her esas. 

 

Kahkahazen “Hande” ler müruha-i ruh olur, 

“Hande” yi koyuvermek elde tutmak bir devam, 

Dilde bırakmaz çeker var ise hüzün ve keder, 

Bilmelidir kudretini sevmelidir has u ham. 

 

Mevki ve vakte  göre “Hande” hatib-i beliğ, 

Gülmeden azadedir “Hande” gören dideler, 
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Kahkahalar karşılar “Hande'yi” perşembeler, 

Nüshasını  her alan “Hande” ye üftadeler. 

                [Kadıköylü Haki, “Hande Gazetesi”, Hande, S.41, 10 Mayıs 1333, s.5.]    

 

“Kamburumun Mendili” 

Kamburum  çıktı fakat nur melahat parlıyor, 

Malik iklim-i dilsin hatt-ı ruyundur berat. 

Kametin tebdile mi gelmiş acep kambur felek, 

Çeşm-i aşık an arar hem anda dareyn-i hayat, 

 

Elli yıllık ‘aşıkım pek köhneyim tarihi var, 

Kamburumdan geçmem asla kamburum pek cilvekar. 

Bak felek kamburuna : Kamburu kambur üstüne, 

Halka karşı müncezip her yerde daim muteber. 

 

Tanburu gayet sever gönlümden bilmez misin, 

Şekli benzer tanbura çeşmaneme revnak verir, 

Musikiden dem vururken ben ne çektim bilsen ah! 

Ağlatır çeşmanımı mevt-i hezarı andırır. 

 

Tur ederken kuş dilinde pek büyük bir hatıra, 

Mendilin kalmıştı bende eylemiştim hırz-ı can , 

Ab didemden esirger her zaman  koynumdadır, 

Kıymadım mendiline gül kamburum sen de inan. 
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 Zikr  ü fikrim arzu-yı vasl olunca her zaman, 

Nar hicr ü firkate mendil olur derman-ı dil. 

Sensiz aram eylemek mümkün değil efkendene, 

Münhasırdır aşkına fikrim , nihadım böyle bil. 

 

Kahf-ı rasım teneccür, memludur etti bela, 

Nar-ı aşkım sönmedi asla bir uçaktır kaynar. 

Ateş-i  aşkınla pişmiş var iken bu kuvvet-i ruh, 

Minnet etmem başka zade-i fikrim olmaz münhasır. 

 

Teselliyet-i bahş dilim mendilidir kamburumun, 

Gözlerimden gözlük olsa görse çeşm-i aşıkan. 

Aşık-ı dildadeyi mazur gör etmez   itab, 

Sırr-ı aşkın künhünü bilmem ki var mı anlayan. 

          [Üsküdar – A.M., “Kamburumun Mendili”, Hande, S.42, 26 Mayıs 1333, s.3.]    

 

“İhtiyar Kocam” 

Kocam oldu ihtiyar, 

Varsın olsun ne çıkar, 

Her işime o yarar, 

 

Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

Yoktur onun bir eşi, 

O dur gören her işi, 

Eksik değil bir dişi, 
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 Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

Koymaz bende hiç keder, 

San‘atını çok sever, 

İşe başlar her seher, 

Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

Güler yüzlü tatlı söz , 

Her sözünde vardır öz, 

Eğlendirir şeb u ruz, 

Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

Çalışkan olsa koca, 

Aç kalmazsın bir gece, 

Bilmelidir böylece, 

Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

Elli yıllık bir eşim, 

Ağrımadı hiç başım, 

Yolundadır her işim, 

Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

İncitmedim bir zaman , 

Yüzü bana hep “Handan”, 

Olmayım mı  ben kurban, 
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Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

Esmer yüze aksakal, 

Pek yaraşmış bi bedel, 

Yüz nurlu bir güzel, 

Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

Fil vücutlu bir erkek, 

Bana verdi çok emek, 

Helal olsun her yemek, 

Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

Her sözünden bal akar, 

Bakışmadan tiz çakar, 

Yalan değil çok sever, 

Bahtiyarım  bahtiyar, 

Nasip oldu böyle yar. 

                       [Beykozlu Nefise“İhtiyar Kocam”, Hande, S.42, 26 Mayıs 1333, s.6.]    

 

“Nasihatpirane”  

Nerde görsem dilberanı hor bakarlar şeklime, 

Etmeyim her şekle nefret nev cevanan dinleyin, 

Senem etmiştir terakki halim piranedir, 

Sırtımda yok tahallüf süretimdir ihtiyar, 

 

Dinleyin şu   nükteyi takdir eder zevk-i selim, 

Lahyemin reng-i sefidi ihtiyarlıktan değil, 
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Bahta benzer sevmez asla gözlerim reng-i siyah, 

Yıkamıştır ab-ı didem ondan olmuştur beyaz, 

 

Aşk ocağında yetiştim pek mühimdir mevki‘im, 

Olsa da pirane halim sohbetim suranedir, 

Kainat-ı aşk içinde gördüğüm alemleri, 

Fikrimin pek muhteşembir mevkiinde saklarım, 

 

Kerem ü serd-i dehri görmüş zahiren bir ihtiyar, 

Benzemez hiç libası giymiş takınmış şıklara, 

Antikalar eskidir her bir yeniden muteber, 

Parçalanmış bir hali bazen de milyonlar değer. 

 

Fikr-i idrake göre güftem bolur semi kabül, 

“Kadr-ı zerzer girişnastıktır kanber-i ali” 

  [İvizli Naci“Nasihatpirane”, Hande, S.43, 9 Haziran1333, s.3.]     

 

                                                      

“Der Menakıb-ı  Cezire-i Neşin”   

Ne ırk kaldı suda ne tabaklarda meze, 

Boş kalan şişeleri devr ediyor şimdi bize, 

Bir abam var, ona da zannederim göz değdi, 

Hicrime koymayınız kollarınızı amcanızı, 

[Nişantaşlı  Baki, “Der Menakıb-ı  Cezire-i Neşin”, Hande, S.43, 9 Haziran1333, s.2.]       

 

“Bir İlan-ı Aşk” 

Gel nerdesin dilberim; 

Yüreğim bak yanıyor. 

Çok zamandır özlerim; 

Gözümden yaş akıyor. 
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Dudakların bir kiraz; 

Dayanır mı buna can. 

Hasretinle kavurdun; 

Merhametsizsin inan. 

 

Nerde güzel tatlı söz; 

Hepsi yalan uydurma. 

İnanarak aldandım; 

Kalbime bak kavurma. 

 

Geceleri uykum yok; 

Her dakikam bir elem. 

Ah acaba yüreğin; 

Hisseder mi hiç nedim. 

 

Sana şiir yazarak; 

Yüreğimi anlattım. 

Bu vefasız cihanda; 

Bir vefalı tanıttım. 

 

Çok zamandır özlerim; 

Ah nerdesin sevgilim. 

Bu ilahi çayırda; 

Gel kolkola gezelim. 

        [Nişantaşı: Remzi Nevzat, “Bir İlan-ı Aşk”, Hande, S.45, 14 Temmaz 1333, s.8.]       
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“Nazire”   

Telgrafın Telleri bestesi ile:  

Bir şık için  

Gömleği evet beyazdır; 

Her mevsimi onun yazdır; 

Bu gördüğün şekle bakma; 

Eftuzlara bir piyazdır. 

                * 

 Bir pir sevilir  

İntiharlar kadar dandır; 

Sevdikleri nevcandır; 

Sülük gibi yapışkandır; 

İhtiyarlar pek yamandır. 

                * 

Bir müflis için  

Saat kurdun sarraftadır; 

Potinleri kavaftadır; 

Her emeli bir raftadır; 

Potinleri kavaftadır. 

      [Şairi belli değil, “Nazire”, Hande, S.27, 19 Kanun-ı Sânî 1332, s.4.]        

    

Kamuran Ali Beyin Şiirine Nazire  

                  “Çar'ın Feryad-ı Dilhıraşı”  

                  Bu memleket ve bu canlar ölüdür; 

                  İnsanları eşek, koyun doludur; 
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                  Gönlümüz bir meyusiyet gölüdür; 

                  Bu memleket ve bu canlar ölüdür. 

 

                  Beklediğim korkuyorum gelecek; 

                  Hududumu delik; deşik edecek, 

                  Ta kökünden süpürerek silecek; 

                  Bu memleket ve bu canlar ölüdür 

 

                  Konferansta her yazılan reçete; 

                  Oldu kirli kullanılmaz peçete; 

                  Kullanmadan bu işte biz plan çete; 

                  Bu memleket ve bu canlar ölüdür. 

 

                  Nerde hani İngiltere merhemin; 

                  Pek vezinsiz, çıktı senin dirhemin; 

                  Ne diyordu işler, dostlar ben demin; 

                  Bu memleket ve bu canlar ölüdür. 

 

                 Ey Fransa hele senin mü'ellik; 

                 Yer pek yavan çorba oldu mekalık; 

                 Çabuk çekil sıkışmasın dünyalık; 

                 Bu memleket ve bu canlar ölüdür; 

 

                 Bir boş tabak, perde imiş itilaf; 

                Aramızda yaşar yüz bin etmedik ihtilaf; 
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                Menfaati biz etmedik iftitah; 

                Bu memleket ve bu canlar ölüdür.  

   

                Ben derdime deva bulmaz ağlarım; 

               Yüreğimi gözyaşıyla dağlarım; 

                Kara giyip matem remzi bağlarım; 

                Bu memleket ve bu canlar ölüdür.  

               Peşrevi gibi; 

               Tekrar edilecek;                                            

               Konferans her yazılan reçete; 

               Oldu kirli kullanılmaz peçete; 

               Kullanmadan biz bu işte plan çete; 

               Bu memleket ve bu canlar ölüdür; 

                

              Nerede hani İngiltere merhemin; 

              Pek vezinsiz çıktı senin dirhemin;  

              Ne diyordum eşler dostlar ben demin; 

              Bu memleket ve bu canlar ölüdür. 

[Şairi belli değil, “Çar'ın Feryad-ı Dilhıraşı”, Hande, S.31, 19 Kanun-ı Sânî 1332, s.3.]         

 

“Povankaro’nun Bir Şiir-i Meşhura Naziresi” 

Titriyor giryelerle didelerim; 

Her ufuktan gelen sadalardan. 

Ürkerim şimdi top, tüfenk sanırım, 

Kırda kopmuş duran uçak, bacadan 
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Tan ü tecrim eder mi şimdi beni; 

Matem ki kudret efşandır. 

Yakmasın cürm içinde kendisini; 

Elbet insan esir-i nisyandır.        

   

Ne için eylemiş açıp teveddi, 

Bana enva-ı sırr-ı şevketini. 

Olmadım ben odur  olan mani, 

Kendini vurmuş rived-i nikbetini.  

 

Titriyor giryelerle didelerim; 

Her ufuktan gelen sadalardan. 

Ürkerim şimdi top, tüfenk sanırım, 

Kırda kopmuş duran uçak, bacadan 

 [Povankaro: Kara Nokta, “Povankaro’nun Bir Şiir-i Meşhura Naziresi”, Hande, 

S.32, 8 Mart 1333, s.4.]         
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“Hikemiyat-ı Hande”+ 

 

Hayatta galip gelmek için ayağın tetik; kulağın delik; çenen çelik olsun.  

* 

Karnı burnunda ise gebedir. Burnu karnında ise ebedir.  

* 

Tatlı dil şekerli kahveden vareste kılar.  

* 

Saçı ağarmış kadın senin mezarın zi-ruhidir.  

* 

Hasbiliğin ilacı sarhoş olmaktı.r  

* 

İhtiyarlıkta gençle olmamak ahir ete yol teskeresi almaktır.   

* 

İçli, dışlı hesap edilirse bir kamburdan iki tambur çıkar.  

* 

Keçe külah selamettir. Püsküllü fes başa beladır.           

* 

Çatallar mikropsun ellerdir.  

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Titrek eller hengam-ı rıhletin barometresidir. 

* 

Yanık aşıklar seyyar uçaklar gibidir. 

____________________________ 

+Hikemiyat-ı Hande kısmında sözlerin yazarları belli değildir.26-45.sayılarda yayımlandığı için tekrar 

künyelerini vermedik. 
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Aşiyane- i kalenderan havi dökülmüş paltoya benzer. 

* 

Kazandibi yanıkların zübdesidir. 

* 

Mangal kışın mahbubiyettir, okşamalı! 

* 

Sigara içenlerin burnu, beden matbahının bacasıdır. 

* 

Beyaz sakal peyam-ı vakt-ı seferdir. 

* 

Meyhane peykeleri hastegan-ı aşıkın karyolasıdır. 

* 

En şeffaf cisim budala bir kalptir. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Sabalar uçakların mütemadiyenidir. 

                           * 

 İşkembenin içi; çiçek 

Bozıklarının müretidir. 

                           * 

İnsanların kafası bedenlerinin hulasasıdır. 

                           *       

Zurnada peşref olmazsa da ehl-i hüner kaynana zırıltısında da marş çalar. 

                           * 

Her nevi serpüş baş çorabıdır. 

                           * 
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Ayakkabılarını üç defa pençeletmek ilm-i iktisadın üçüncü piyasata kadem basmak 

gibidir. 

                           * 

İngiliz inadı batılın bünyadıdır. 

                           * 

Çorbalar mevsim-i şitanın hoş abıdır. 

                           * 

En yeni moda bakkallıktır. 

                           * 

Osmanlı altını her emelin külperisidir. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Suya düşen sulh kelimesini tahtelbahirler çıkaracaktır. 

* 

Edebiyat, sıhhatin tuzu ve biberidir. 

* 

Japonların tesbihi üzüm çekirdeğindendir. 

* 

Kendini tenkit etmeyi öğren, seni pek az kişi beğenmemezlik edebilir. 

* 

Gülmeyi bilmeli, ağlamayı unutmamak şartıyla. 

* 

En büyük nasihatlerden biri de şudur: Menfaat seni tayyare yapmasın! 

Her makaraya sarılma. 

* 

Serseri gezen ve yekdiğerine benzemeyen dört kraldan elbette bir karnaval çıkar. 
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* 

İnsanların dili kısalsa bir zarar olma ihtimali pek de mevcut değildir. 

Kulakları ne kadar çok büyükse o kadar mesud olurlar. 

* 

Hayata hem doğru hem yalan her ikisi lazımdır mevkiini ve söylemesini bilmek 

şartıyla. 

* 

Dünyada üç şeye inanma, İngiliz’in sözüne, Fransız’ın özüne, İtalya’nın gözüne. 

* 

Muahedeler İngiltere’nin perdesidir.Her facia önüne indirir.  

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

  Terkos suyu züğürt şampanyasıdır. 

* 

  Sıfır olacaksan bari solda sıfır olma. 

* 

  Dostunun aks-ı  sadası olmaktansa yol kenarında ısırgan otu ol. 

* 

  Günah affedilir fakat günahın teraziyi koparacak kadar olmasın. 

* 

  Boy uzadıkça akıl kısalırmış. Servet tezayüd ettikçe cömertlik azaldığı gibi olacak. 

* 

  Aşıklar insanların iki kavrulmuşudur. İki kavrulmuş tatlıların çift yanmışı olduğu 

gibi… 

* 

  Güzel müstağnidir. Ah! Çirkin müstağni olsaydı! 

* 
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  Para mabud,  bankalar mabet olunca beşer menşe-i vahid ve dini unutmuştur. 

* 

  Tefelsüf, hayatın güneşidir. 

* 

 

 

  Kuvvetin hakka galabesini görmek istiyorsan tramvay ve vapurlarda yer kapmayı 

seyret. 

* 

  En dar mahaller vapur ve tramvayların giriş çıkış yerleridir. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Kadınlar otuzundan sonra geri kalır bir asma saattir. 

* 

Pancar, şekerin annesidir.  

* 

6+İşaret, hane-i tefekkürün tahliye kararıdır. 

* 

Viski, tilkileri arslan kılar.  

* 

Lafız kitaplarından en sağlamı kuvve-i hafızadır.  

* 

Kebapların en külfetsizi kestanedir.  

* 

Moral insanların çayırıdır  

* 



 195 

Kuru mal hülya; mal olmaz 

* 

Moda; tüccarların öksesidir ki zevclerin keselerine dokunur. 

* 

Bal demekle ağız ballanmaz. 

* 

Kahkaha neşeli ruhun fıkırtısıdır. Fıkırtı suyun ısınması olduğu gibi.. 

* 

“Kalaya muhtaç olan şeylerin en mühimmi medh ü sena kaplarıdır”. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Dilinin aklından evvel yürümesine müsaade etme. 

* 

Kırmızı rengi sev! Dilber yanağından gül yaprağından nişan verir. 

* 

Muahedeler diplomatların kalkanı ve topuzudur. Hücuma karşı müdafaa hücum için 

alet-i tahrib. 

* 

Muavinler müdür taslaklarıdır. 

* 

Gözlük kullanma! Bu alemde, yeni gözün gördüğüne bile tahammül etmek mümkün 

değil. 

* 

Uyku elemin ilacıdır. İlaç hastanın medarı rehası olduğu gibi. 

* 

Çok düşünme müteşebbis olamazsın; çabuk teşebbüs etme müteneffi olamazsın. 

* 
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Aşık bir ince kamıştır. Ney gibi inler. 

* 

Musuki ruhun baharıdır. Çiçekleri bazen siyah bazen pembe açan bir bahar. 

* 

Sarı renk aşığın pür-vefa fakat ebkem hitabetidir. 

* 

Hasret bakışları aşıkların doğanlarıdır. 

* 

Siyasiyat esası yok bir muammadır. Anlamak istedikçe anlamamak çoğalır. 

* 

Anlaşılamayan şeye yeni bir isim vermek ve bu suretle meseleyi halletmek zaman-ı 

hazır-ı siyasetinin en büyük ihramıdır. 

* 

Siyaset arslan ve tilki lisanıyla konuşmayı bilmektir. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Bir şahsa yapacağı tesiri düşünmeden bir söz söylemektense, bir taş atmak evladır. 

* 

Fistomuzun dikişidir.  

* 

Şiir ve edebiyat aleyhinde bulunmak, modaya uymak tek gözlük takmak, işte bazı 

münevverlerin ekanim-i selasesi. 

* 

Şiire değil ihtiyaç şuuradır.  

* 

Taklit: İşte hayatın en büyük kanunu. 
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* 

Kadın zehr ü panzehirdir. 

* 

Kırmızı ateşten kork, ateş maşuka lebinden feveran etmedikçe.   

* 

Aşk ile yana yana sönmüş kalp kararmış ateşe, siyahlığına avdet etmiş kömüre 

benzer. 

* 

Harici doluluk – yani kibir ve gurur - dahili boşluğun en kati burhanıdır. 

* 

Hayat bir uyku aşk onun rüyasıdır. 

* 

“Gustavo Lupen” hak devam eden kuvvettir, diyor. İlave edebilir: Kuvvet devam 

eden servettir. 

* 

Ne su[s],  ne söyle! İşte yaşamanın yolu. 

* 

Tuluu semada ve bazen dilber yanağında temaşa etmeyi bilmek inceliktir. 

* 

Bu renkten evvel büyütecek pek çok şeyler olduğunu ey insanoğlu asla unutma!  

* 

Nağmatın en güzeli dilber sesinde pirandır. 

* 

Beddua etmek istiyor musun? Allah seni itilafçılar gibi şaşırtsın diyerek bağır. 

* 

 

Tarih; istikbali, nurlandıran bir meşaledir. Alevleri milletlerin hayatından alınmış. 
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* 

Mevad-ı müştaleden biri hatta en mühimi kalptir. 

* 

Kadın otuzunu geçince yaşını bilmemeye başlar. 

* 

İhtiyarların yüzlerindeki buruşukluklar hayat sapanının izleridir. 

* 

Karbeyaz rengiyle tabiatın kışını, şaç beyaz yönüyle insanın kışını temsil eder. 

* 

Ruh bin damlada bin cehennem alevidir.  

* 

Bir gözyaşı tanesiyle ile bazen vuslat kuşunu avlamak mümkün olur. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Aşık olmuş aşıklar, ruhlarında tabut taşırlar. 

* 

Kadın izzet-i nefsiyle aşktan müteşekkildir. Ve aşka dayandıkça zaif izzet-i nefse 

üstad ettikçe fevkalade koydur. 

* 

Öteye beriye sokmadıkça uzun burunlular itham edilmemelidir. 

* 

Etrafa karşı en garip ve gülünç yapanlar nazarında en ciddi ve tabii şey aşktır. Onu 

herkes yapar ve herkes de her yapana güler. 

* 

İnsan noksanlarını tashih ettikten sonra tenkide başlasaydı alemde eşhası tenkid eden 

bir münekkit bulmak mümkün olmazdı. 

* 
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Sükunet matemzedelerin en büyük muhibbidir. 

* 

Neşve sevgilerin züptesidir. 

* 

Bazı ruhlar aynaya benzer. Herkes içinde kendisini temaşa edebilir.  

* 

Mehtap aşıkların sırdaşıdır. 

* 

Bazı insanlarca ezvak-ı hakikiye sevmeyi değil yemeyi bilmektir. 

* 

Bazen şöhret manevi boydan büyük olur bu muzırdır. 

* 

Orman mekteplerine müdürü meşeden intihap etmeli. 

* 

Büyük kitapların ve büyük insanların ismini öğrenmekle alem, feylesof, sanatkar 

olunacağı asla zannedilmemelidir. 

* 

“Hiçbir şeyi ciddi telakki etme ve hiçbir şeye inanma.” Büyük adamların işte en 

büyük sözü. 

* 

Kadınların aklı kısa saçı uzun derler. Saç uzunluğu akıl kısalığını icap ettiriyorsa 

uzun saçlı genç şairlerimizin pek akılsız olması icap edecek. 

* 

En ketum sırdaş ancak sükuttur. 

* 

Siyah renk matemin remzidir fakat sevgilinin saçında maşukanın gözünde temaşa 

edilince en parlak şefikten dırahşan gözükür. 
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* 

Hayat bir yarıştır ayağın çöyük olsun. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

“Her şey mümkündür” Hakkın var; işte bütün beşeriyeti en ziyade memnun eden iki 

söz. 

* 

Yüzü güzel huyu çirkin kadın altından bir zarftır ki içi sirke dolu!.. 

* 

“Aşk” işte hayatın ve bütün terakkilerin izahını göğsünde taşıyan elmas kelime. 

* 

Yakıcı güneşler muhat olan hayat yolunda kadın kucağı, malik olduğumuz en büyük 

ve en ilahi teselli menbaıdır. 

* 

Şemsiye çadırın veled-i meşruıdır. 

* 

Keçiler çarpa hayvanların canbazıdır. 

* 

Pür gülerin sermayeleri saçmadır. 

* 

Mahlot yağlar sütü bozuk insanlar gibidir. 

* 

Sulu süt, suret ve sireti yekdiğerine muhalif insanlar gibidir. 

* 

Akıl, beden kıtasının kumandanıdır. 

* 

Gözler, hane-i vücudun penceresidir. 
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* 

İstihaze yemeğe konacak tuz ile bibere benzer. Miktarını pek iyi tayin etmeli. 

* 

Yıldızlar sema bahçesinin çiçekleri, kadınlar arz bahçesinin çiçekleridir. 

* 

Dünyada en çok fakir adam, hasis olandır. 

* 

Servet istiklaldir. Müstakil olmak istiyorsan zengin ol. 

* 

Gayr-ı mümkün yoktur. Gayr-ı mümkün addedilerek mümkünler bazen gayr-ı 

mümkün bir hale vaz edilir. 

* 

“Çalış ve Yılma” işte her müşkülü tahfif eden ilahi emir!..  

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Sürur-ı şebabı ihya sayi bi sudı sönmüş ve kül olmuş kömürden kor çıkarmak 

arzusuna benzer. 

* 

Değirmen taşları dişlerin kuvvetli babalarıdır. 

* 

İnsan en büyük düşman bizzat topladığı i‘tiyadatıdır. Pek haklı olarak hükema “En iyi 

itiyad hiç bir itiyada malik olmamaktır” demişlerdir. 

* 

Kirpiğin göz süpürgesidir. 

* 

Akl-ı isti‘cal etmeli zira ekseriya muki‘inin budalalık tarafından işgal edildiğini 

görür. 
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* 

‘İşret bir nevi sabun-ı gamdır. 

* 

Vadii hamakat kadar kayınca bir zemin bulmak mümkün değildir. İnsan oraya ayağını 

koyunca bela tevakuf nihayetine doğru yuvarlanır. 

* 

Sadırda temekkün eden nezlenin öksürüğü hukuk-ı tabiyedendir. 

* 

Hakiki ceasret ölmeyi değil yaşamayı bilmektir. Ancak tabii ki yaşamak için bazen 

ölmeye lüzum hasıl olur. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Felaket küçük ruhluyla mahveder büyüğü ihya. 

* 

Kadın daima çocuktur, beyaz saçları bile bu halet-i ruhiyeyi tebdil edemez. 

* 

En büyük nasihat şudur: Ulema yanında dilini zürafa yanında gözünü evliya yanında 

gönlünü sakınmalı. 

* 

Ateş küreği aşçıların eldivenidir. 

* 

Acz ve cehli setreden esbabtan biri de handedir. 

* 

Minare fevkalzemin  kuyu  gibidir. 

* 

Saat çalışkanlar için şimendifer tembeller için öküz arabasıdır. 

* 
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Cidalci bir muharrir için bir tabaka kağıt bir koca meydan-ı harptir.  

* 

Hafa içinde mazmum arayan şairler semadaki yıldızları saymak isteyen müneccimlere 

benzerler. 

* 

Hareket-i arz görenin hal-i sekridir. 

* 

Güzel yüzlü ahmak insan, güzel fakat boş bir haneye benzer. 

* 

Üç şeyin fenası gayr-ı kabil istimaü tahammüldür. Musiki, şiir , nutuk. 

* 

Şahsın maruz kaldığı sükutlar ekseriya itilasını tevlit eder. 

* 

Kalpte arz edilecek pek çok fakat oturtulabilecek yalnız bir yer vardır. 

 

* 

Ölüme tahammülü bilmek yaşamayı bilmektir.  

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

 En müessir kuvvet ilacı saadettir. 

* 

 En büyük kaide-i ahlak hayırhah olmayanların bile hayırhahı olmaktır. 

* 

İyilik mukabili beklenerek yapılıyorsa bir fiil-i necip ve cüdanı değil;  belki bir 

ticarettir. 

* 

Kadın ezelî muhabbet dudağının en asil busesidir. 
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* 

Ciddi nedamet: İşte her cürmü mazur göstermesi lazımgelen halet-i ruhiyedir. 

* 

Vücut genç oldukça ruh ihtiyar olamaz.  

* 

 Her müsrif cemiyeti beşeriyeye muzır, her muktesat alem-i insaniyete nafidir. 

* 

İnsan hakikatken vazgeçebilir fakat hayalden henüz hiç kimse vazgeçmemiştir. 

* 

En ciddi erkeklerin pek ciddi tefekküratı bir kadının en ehemmiyetsiz ihtisasatına bile 

mukabele edemez. 

* 

Çokça düşün, mutlaka kazanacaksın! 

* 

Bir insan hakkında adilane bir hüküm verebilmek için onu taht-ı tesirinde bulunduğu 

müesseratı nazar-ı itibara alarak muhakeme ediniz. 

* 

Necip ihtiraslar, necip kalpler içindir. 

* 

Çalışmaya karar vermekle çalışmak arasında çok fark vardır. 

* 

Nezaket canınızı sıkan şeyleri memnun oluyormuş gibi yapmaktır. 

* 

Harp ölülerin bayramıdır. 

* 

Kalpten gelen his asla gülünç olmaz. 

* 
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İnsan gayr-ı mümküne ne kadar az inanırsa o kadar müşkülü mümkün kılar. 

* 

Hayat bir hesap, mesud  insan o hesabı doğru yapandır. 

* 

İnsanda bir tabii his vardır: Kendisinden kuvvetlinin imdadına daima koşmak. 

* 

Her devir layık olduğu kahramanlara maliktir. 

* 

Malik olduğumuz en büyük kitap ahlak, vicdandır. 

* 

Güzel bir ses haksızları haklı yapar. 

* 

Sözden sonra en kuvvetli şey sükuttur. 

* 

İnsan kendisini asla bilemez. Hayat herkese ne olduğunu öğretir. 

* 

İçtihatlarında yanılmak istemiyorsan, tecrübe etmediğin bir mesele hakkında beyan-ı 

mütalaa etme.  

* 

Fena bir adam olmak, ihtiyaçlarını hissetmek, sıkılmak istemiyor musun?. Çalış! 

* 

Gençlik, bizzat gencin düşmanıdır. 

* 

Her şeyde kaybetmemek için en büyük çare kızmamaktır. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 
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Can sıkıntısı dünyaya ataletin kapısında girmiştir. 

* 

Hocalarla talebelerin müşterek bir üstadı vardır :Usül… 

* 

 Ağlamak, affetmektir. 

* 

Meşgul olmak mesut olmaktır. 

* 

Ali ruh, kendi kendisiyle iktifa eder. 

* 

 Cihan azimkarlarındır. 

* 

İçinde yaşadığımız cem‘iyetin bize bahşettiği nimetleri düşünelim ve ihlafımıza bir az 

daha fazla hab-ı hakikat ve adalet, şecaat-ı ihlafiye ve hayırhahlık menbaları tedarik 

ve terk edelim. 

* 

 Tarihi, maziyi değil; istikbali öğrettiği için severim. 

* 

Teheyyüç , hüsün çiçeği; itidal aklın meyvesidir. 

* 

Çok: İşte hayatta tatbiki daima muzır olan bir tarz-ı hareket. 

* 

Sözden sonra en büyük şey süküttür. 

* 

Güzeli anlamak için çirkini temaşa et. 

* 

Şefkat  ebedî ve hudutsuz bir deyn-i insaniyedir. 
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* 

Kadının en büyük düşmanı işsizliktir. 

* 

Hayat bir dakikadır. Fakat öyle bir dakika ki ebediyetler ihtiva eder. 

* 

Her insan mahbus olabilir fakat esir asla. 

Yalan pek kısa bir yoldur. Orada  koşup müakibinden kurtulmak isteyenler süratle 

tutulurlar. 

* 

Düşmana bazen en büyük darbe lakayıt olarak vurulur. 

* 

Kalbin varsa her şeye maliksin demektir. 

* 

Çabuk karar verme : Pek az adil olabilirsin. 

* 

Hatırına gelen şeye karar vermek için çok düşün, fakat karar verince hemen yap. 

* 

His çoğaldıkça akıl azalır; akıl çoğaldıkça his azalır. 

* 

Arzularını tahdit et ! Bu da saadet yolarında biridir.. 

* 

En büyük ahlak kaidelerinden biri de nefsini başkaları için unutabilmektir. 

* 

Şefkat: İşte kadınların tediye etmekle bitmeyen borcu… 

* 

Harp ölümün dostu, harabinin postudur. 
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* 

İnsanlar kıymetleştikçe ‘adedleri azalır. 

* 

Kadına cidden hakim olabilmek için zahiren esir ol! 

* 

İnce bir zeka kıskançlık silahıyla kadın karşısında daima muvaffak olur. 

* 

“Kadın gölge gibidir sen gittikçe arkadan gelir” darb-ı meseli daima doğru değildir. 

* 

Musiki hayvanı bile insanlığa takrib eder. 

* 

Harabeler mamurelere gülen çürük dişlere benzerler; çürük dişli ihtiyarların memur 

gençlere her hareketlerinden bir şemme-i acz ve cehalet çıkararak güldükleri gibi.. 

* 

Annelik, işte kadına hiçbir tesirin ifade edemeyeceği kıymeti bahşeden ilahi vaziyet. 

“Hikemiyat-ı Hande” 

En büyük hile, hileyi terk etmektir. 

* 

Geç kız kalbi bir sarmaşığa benzer. Sarmaşık gibi hassa-i mümeyyizesi istinat, 

sarılmak, sevmek hissidir. 

* 

Tabiat ve tesadüf onu bazen bir meyhane duvarına bazen ise bülend ve mutena bir 

mabedin Allah’ı cephesiyle alakadar eder. 

* 

 Vatan muhabbeti aile ağacı üzerinde yetişen bir meyvedir. 

* 

Daima nakıs bulunmak ve mütemadiyen daha büyük olmayı istemek, işte insanın en 



 209 

doğru tarifi. 

* 

Kibir, gülünç vaziyetin validesidir. 

* 

Bir Yunan hekimi konuş da seni göreyim demiş ilave edilebilir.. Hele harekette bulun 

da seni anlayayım. 

* 

Her kimin ki borcu vardır, derdi vardır. 

* 

Felsefe ulumun dimağıdır. 

* 

İhtirastan bahseden zaiften, faziletten bahseden kuvvetten  nasibedardır. 

* 

Etrafında kimse bulunmayınca yalnız kaldığını farz eden adam mevcudatın en 

adisidir. 

* 

İnsanın büyüklüğü, nefse karşı ibraz ettiği hakimiyet ve kuvvelerini terbiye 

hususunda istimal edebildiği iktidarda mekindir. 

* 

Kalp ne kadar büyükse; aşk da o kadar büyük olur. 

* 

Bir mesudiyeti seyretmek mesut olmaktır. 

* 

Aşk her şeyin ibtidası, medar-ı devamı ve intahasıdır. 

* 

Kalp bir bahçesidir içinde yetişen ihtiras otlarını daima söküp atmalı! 

* 
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Daima şefkat, fazilet ve adaletle beraber yürümelidir. 

* 

İlk nazarla, son kararı vermemeli. Nasıl ki iri taş kapıların ufak bir köşesinde ince ve 

inleyen  bir düğme bulunuyorsa bazen de iri yarı ve şeklen hassas olduğundan şüphe 

edilen şahıslarda da o çanlar kadar renan ve tınan kalpler vardır. 

* 

Afif kadın  kadar güzel bir mevcudiyet  kainatta hemen hemen mefkud gibidir. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

Borç, her adamdan hakiki bir esir vücuda getirir. 

* 

Ruhunuzun cemiyetinde mesut olmak sanatını öğreniniz. 

Terbiye mesut etmek sanatıdır. 

* 

Malik olduğumuz şeylerle iktifa tekamilimize daima mani olur. Haklı olarak felasefe 

halinden memnun olan hiçbir terakkiyenin peşini takip edemez, demişlerdir. 

* 

Sadeleşmek , işte hayat ve harekatın en mütekamil muvaffakı! 

* 

Hava ciğere nazaran ne ise su deriye  nazaran ‘aynı şeydir. 

* 

Dostluk yolu üstünde otların neşv  ü nemasına müsaade etmeyiniz. 

* 

Bahçenizin parmaklığını açan bir dostunuzdan mütezi olacak derecede muhib  ü 

hiddet olmamalı. 

* 
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Kitaplar kıymetini bilenler için naziri bulunmazdır . Cadde-i vefakar ve necip 

dostlardır. Mürşid  ü mürebbi olan dostlar. 

* 

Kadın mesut olmak için esir olmalıdır. Ancak bu esaret sima-yı hürriyeti temaşe eder 

ve kendisini hakim-i farz eylerken tevellüd ve devam etmelidir. 

* 

Kadını iki nevi erkek idare ve mesut edebilir. Zeki ve malumatlı , cahil fakat sahib-i 

irade ve azimkar. Eğer bu iki kıymet bir erkekte içtima ederse tabii o zaman aile 

fevkalade mümtaz bir mesudiyetle tenevviç eder.        

                                                                    * 

Layetenahit sima , beşer için mevcut olan itila derecelerini derin belagatle izhar eder. 

 

“Hikemiyat-ı Hande” 

 

Bir insanı tanımak istiyorsanız, okuduğu müellifleri, görüştüğü eşhası tahkik ediniz.                                      

      * 

Kendini çok seven bir kadın tarafından sevilmek; öyle bir kadının mütehher 

muhabbeti olmak badi-i gurur olmamalıdır. 

      * 

Rüzgar nasıl ki  ateşleri alevlendirip mumları söndürürse hicran ve iftirak dahi küçük 

muhabbetleri mahv, büyüklerini ise iştial eder. 

      * 

Aşkın ekseriya mebdei hiç olduğu için müntehası da bir hiç olur. 

      * 

İnsan daima susmsk salahiyetine malik değildir. Hatta bilakis bazen söylemek 

mecburiyetiyle mükellef bulunabilir. 

      * 

İki kadın arasında itilaf vücuda getirmek iki hükümet arasında itilaf getirmekten pek 

ziyade güçtür. 

      * 

Seri bir surette verilen karar daima hata alud olur. 
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      * 

Vicdan; insanda ulviyetin tecellisidir. 

      * 

Olmak istediğini, olmayı bilmelisin. 

      * 

Ümitsizlik; insanların en büyük hatasıdır. 

      * 

Hakikat daima galebe etmelidir. Nerede ve ne mevkide olursa olsun. 

      * 

Gördüğümüz şeylerin en büyüğü denizdir. Fakat ondan da büyük bir şey vardır. Küre; 

küreden de büyük bir şey vardır. Asuman; asumandan da büyük bir şey vardır. Ruh u 

beşer. 

      * 

İki kalbi birbirine en ziyade rapt eden şey: Beraber ağlamaktır. 

      * 

Kadın bazen hande ile iğfal eyleyemediğini girye ile iğfal eder. 

      * 

Hilekar kadından ve kadının desisekar gözyaşlarından korkunuz. 

      * 

Hakiki muhabbet bir darbede ne gühani olarak yüze savlet eder. Diğeri iğtiyadattır ki: 

Kendi istediğimizle kalbimizi bağlarız. Halbuki diğeri kalbimizi bizden koparıp alır. 

      * 

Aşkta, zevk ve neşveden ziyade hüzün ve keder hissedecek derecede ileri gitmemeli. 

      * 

Felakete tahammülü bilmemek felaketlerin en büyüğüdür. 

      * 

Kendini bil! her şeyi bilirsin demektir. 

      * 

İnsanın hür olmadan kendisini hür addetmesi en büyük esarettir.  

      * 

Akil adam başkalarından; budala daima kendisinden bahseder. 

      * 

Bir kadının güzelliği çehresinin çizgilerinde değil o çizgiler ve mecmuunun ifade 

ettiği manada parlar. 
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      * 

Güzellik hoşa gitmek meselesidir. Ondan ötesi hendeseye taalluk eder. 

      * 

Teselli arayan müteselli olmuş demektir. Hakiki bedbaht teselliden müctenip olan bir 

onu aramayandır. 

      * 

Aşkta bilineni saklamak kolay olup hissedileni saklamak güçtür. 

      * 

Zevk ü sefaya pek ziyade meyyal kadın nadiren iffetini muhafaza edebilir. 

      * 

Şaşaa kadına her fedakarlığı yaptırır. 

      * 

Hayatta her şey bir itiyattan ibarettir, fazilet bile!..  
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“Genç Şairler Arasında”+ 

- Molşer, onunla dargınım. 

- Niçin dargınsın? 

- Bana “cahil” dedi. Ben de ona... 

- Ne dedin? 

-“Cahil” dedim. O da bana dargın şimdi. 

- Doğruya darılmak olmaz. Birbirinize neye darılıyorsunuz? İkiniz de doğru 

söylemişsiniz... 

[Yazarı belli değil, “Genç Şairler Arasında”, Hande, S.4, 11 Ağustos 1332, s.6.]   

 

“Söz Arasında” 

- Biri “ Hande” ye hiç gülmedik, diyor. 

- Ortada gülünecek şey yalnız  “Hande” olaydı haksız derdim. 

[Yazarı belli değil, “Söz Arasında”, Hande, S.4, 11 Ağustos 1332, s.7.]   

 

 “Müşteri ile Süpürgeci Arasında”                                                                                             

-Hakiki bir muhavere-  

“Süpürgeci sokaktan geçiyor” 

S - İyi hasır süpürgeler.. 

M - Süpürgeci gel bakalım, süpürgelerim kaça? 

S - Büyük boy on beş, ortası on iki, küçükler yedi kuruşa. 

M - Amma yaptın ha! Ayol bir hafta evvel büyük boyları beşer kuruşa alıyorduk. 

Buna da ne oldu? 

S - Hey kuzum hey, onlar geçti. O çamlar bardah (bardak) oldu. 

M -  Neden? 

___________ 

+Hande’de yayınlanan nüktelerin birkaçı hariç yazarları bellidir. 
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S - Sen fende (Hande) gazetesi görmedin mi? 

M - Ayol gazete ile süpürgenin ne münasebeti var? 

S - Hele gör de bah (bak) Girit haralı (kralı) vizeros mi , zifos mu (venezilos) ne der 

bizim süpürgeleri şaphasına sorhuç (sorguç) yapmış. Fiyet  (fiyat) yükselmez de ne 

olur? 

 Kapı önünden geçerken muhavereye kulak kabartan bir zat içini çekerek… 

 - Ah gazeteci! Ah böyle sahte krala sorguç  yapmak için süpründüklere anılmış 

mülevves bir çalı süpürgesi bulamadın mı?... 

[Yazarı belli değil, “Müşteri ile Süpürgeci Arasında”, Hande, S, 9 Teşrîn-i Sânî 1332, 

s.2.] 

 

“Pek Ferasetli İmişler! !” 

          Burhanettin Bey kumpanyasının bir oyununu seyretmek arzusuyla iki köylü 

İstanbul’a gelirler… Tiyatronun önünde dururlar… Bir müddet oyun verilmeyeceğini 

müşir levhanın üstündeki 

-Fasıla- 

 kelimesini okuyan biri, diğerine: 

- Ben de bu oyunu görmek istiyordum. Şehirde bulunduğum zaman bu oyun ne vakit 

oynadıysa bizim efendi, gitmek isteyerek o da kalırdı, der.  

[Yazarı belli değil, “Pek Ferasetli İmişler! !”, Hande, S.17, 9 Teşrîn-i Sânî 1332, s.6.] 

 

 

“Tiyatroda” 

- Yan yana oturan şu mösyö ile madam birlikte mi yaşıyorlar? 

- Bilmiyorum. 

- Tiyatro başladığı andan beri daha birbirlerine bir söz söylemediler. 

- O halde ya birbirlerini tanımıyorlar ve ya evlidirler.. 

[Yazarı belli değil, “Tiyatroda”, Hande, S.22, 15 Kanun-ı Evvel 1332, s.2.] 
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“Sarhoşlar Arasında” 

       Birkaç sarhoş yemek yerler. Sıra çereze gelir.. Tesadüfen üzüm getirilir. 

Bunlardan biri  bir üzüm salkımını refikine uzatarak: 

- Al, azizim, der. 

Diğeri: 

- Teşekkür ederim.. Ben şarabı hap halinde içenlerden değilim!.. cevabını verir. 

* 

       Eskişehir ahalisinde biri geçenlerde öteberi almak için İstanbul’a gelir.. Bu sırada 

“Finten” piyesi sahne-i temaşaya vaz olunuyormuş..  

       Adamcağız memleketine avdet ettiği zaman istanbul’da gazetelerde isimleri 

okunabilen zevatın kimler oldugu ve bunların ne suretle imrar-ı hayat ettikleri sorulur. 

       Tiyatro heveskaratından biri de, ona sorar: 

- Burhanettin’i gördünüz mü? 

- Evet.. 

- Onu nasıl buldunuz? 

- Şöyle böyle.. 

- Onu hangi rolde gördünüz? Davelecirü’de mi?  

- Hayır.. Yalnız tramvayda gördüm.. 

[Yazarı belli değil, “Sarhoşlar Arasında”, Hande, S.22, 15 Kanun-ı Evvel 1332, s.2.] 

 

“Bir Kadının Muvaffakiyeti” 

 Hayatta muvafık olmuş bir kadına bir dostu sorar : 

- Hayata nasıl galip geldiniz .. Ser muvaffakiyetiniz nedir? 

- İki dost edindim biri milyoner diğeri şair . Şaire mesail-i maliyeden, milyonere 

edebiyat ve bediyattan bahsederdim. 

[Yazarı belli değil, “Bir Kadının Muvaffakiyeti”, Hande, S.29, 2 Şubat 1332, s.2.] 
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“Üstünde Kalsın” 

       Türkçe bilmeyen bir ecnebiye bir satıcı eşek der. Ecnebi sert bir suretle mukabele 

etmiş olmak için: 

 - Bir eşek!.. 

 Satıcı: 

 - İki eşek. 

   Ecnebi daha ağır bir tahkir olmak üzere ! 

  - Üç eşek! 

   Satıcı gülerek: 

- Artırma..Artırm.. Üstünde kalsın. 

[Yazarı belli değil, “Üstünde Kalsın”, Hande, S.33, 15 Mart 1333, s.2.] 

 

“Nüktedan ile Şair” 

       Nüktedanla bir şair lokantaya giderler. İlk yemek olmak üzere çorbalar 

ısmarlanır. Çorba şairin önüne gelince fevkalade sıcak olan et suyunu soğutmak  

üzere şair üflemeye  başlar. Nüktedan, şairin, meşguliyetini görünce sorar: 

- Ne yapıyorsunuz? 

- Çorbayı soğutmaya çalışıyorum… 

- Efendim uzun uzadıya yorulmaya lüzum yok. Şiirlerinizden birkaç mısra okuyunuz 

kafi… 

[Yazarı belli değil, “Nüktedan ile Şair”, Hande, S.38, 19 Nisan 1333, s.5.] 

 

“Cehennemîlerin Lisanı” 

- Fransızca cehennemîlerin lisanıdır diyorlar doğru mu?  

- Canım bu boş ve nahoş bir laftan ibaret, mamafih öyle olsa da bilmeli çünkü oraya 

da gitmemiz pek memul. 

[Yazarı belli değil, “Cehennemîlerin Lisanı”, Hande, S.39, 26 Nisan 1333, s.7.] 
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“Volter’den” 

       Malum olduğu üzere Volter’in Paris’e girmesi bir  zamanlar memnu idi. 

       Bir gece bu hoş sohbet ve nüktedan hekim gizlice Paris’e girerken kaçak eşya 

taharrisine memurun kolcuları arabasını ihata ederler ve uzun uzadıya kaçak eşya 

bulmak üzere taharriyet ile meşgul olurken  Volter “Emin olunuz ki bu  arabada 

benden başka kaçak yoktur” der. 

       Memurlar bu sözü latifeye hamlederek gülerler  ve Volter’in mururuna müsaade 

ederler. 

       Volter bir gün bu vakayı bir mecliste zikretmiş ve şu sözleri ilave eylemiş: 

- Umuma bir şeyi doğru olarak söyleyip de yine doğru olmak üzere kabul ettirişim 

ömrüm içinde ilk defa vaki oldu. 

[Yazarı belli değil, “Volter’den”, Hande, S.40, 3 Mayıs 1333, s.4.] 

 

“Kalem Tüccarı” 

       Geçen akşam Kohut birahanesinde birkaç arkadaşla kiloluk bardaklardan neşe 

tahsil ediyorduk. 

        Meslek-i tahrirde en kıdemlimiz olan bir arkadaşımız devr-i istibdatta makus 

tesadüfle Hüsnü Paşa  karakoluna bir ay şühade sevk olunduğunu naklettiği esnada 

istintaka memur polis efendi ile aralarında cereyan eden şu garip muhavereyi nakletti: 

- Sanatınız? 

-Muharrirlik. 

- Medar-ı maişetiniz?  

- Kalem. 

       Polis efendi (pekala) dedikten sonra istintak varakasına aynen şu ibareyi yazar: 

       “ Kalem ticaratından filan Bey”. 

[Yazarı belli değil, “Kalem Tüccarı”, Hande, S.42, 26 Mayıs 1333, s.4.] 
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3.2. Karikatürlerden Seçmeler 

 

Bir karikatür...ist  

[N.Şeref, Hande, S.5, 18 Ağustos 1332, s.3.]  
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Tasvir-i Efkar Ser Muharriri  

[Sedat Simavi, Hande, S.20, 1 Kanun-ı Evvel 1332, arka kapak.]  
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Servet-i Fünun Ser Muharriri.  

[Sedat Simavi, Hande, S.25, 5 Kanun-ı Sânî 1332, arka kapak.]  
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Galatasary Sultanisi Müdürü  

[Sedat Simavi, Hande, S.27, 19 Kanun-ı Sânî 1332, arka kapak.]  
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- Son makalelerim hakkındaki fikirlerini, rica ederim açık söyle 

- Dostluğumuza halel gelmemesi için muhabbetini etmeyelim!! 

[Sedat Simavi, Hande, S.33, 15 Mart 1333, arka kapak.]  
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Rejinin müdür-i edip ü melihi  

[X, Hande, S.35, 29 Mart 1333, arka kapak.]  
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SONUÇ 

 
       Gazete, toplumsal, siyasal, kültürel vb. olayların, haberlerin halka 

ulaştırılmasında ve bu doğrultuda kamuoyunun oluşmasında en etkili vasıtalardan 

biridir.  

       Söz konusu yayın organları arasında 18 Temmuz 1332 ( 31 Temmuz 1916) – 6 

Eylül 1333 ( 6 Eylül 1917) tarihleri arasında haftalık yayınlanan edebî, siyasî ve 

mizahî bir gazete olan Hande de bu araçlardandır.      

       Haftalık olarak her perşembe günü İstanbul’da yayınlanan Hande’nin İmtiyaz 

sahibi  Sedat Simavi, çıkaran Feridun Fahri, müdürü Yakup Aziz’dir. Yazar 

kadrosunda; Diplomatçı Tatlı Sert, Sırıtkan, Şair-i Behr ü Ber gibi kişiler 

bulunmaktadır.Gazetenin ilk sayısından son sayısına kadar ön yüzünde Almanca 

bilgiler yer almaktadır. Arka yüzünde ise bu bilgilerin Osmanlıcası verilmiştir. Söz 

konusu yayın Karabet, Müdafaa ve Hilal matbaalarında basılmıştır. 

       "Hande", kelime anlamı olarak "gülüş, gülümseme, tebessüm" gibi anlamlara 

gelmektedir. Gazetenin isminin "Hande" konulması, onun yayın politikasını ve 

amacını vermesi bakımından önemlidir. Çünkü Hande'nin yayınlandığı tarihlere 

bakılırsa 1.Dünya Savaşı bütün dünyayı sarmıştır. Gazete yayınladığı yazı, şiir, nükte 

ve karikatürler vasıtasıyla okuyucularını bir nebze olsun savaşın bunaltıcı ortamından 

uzaklaştırmıştır. Ayrıca siyasî yazıları ve yayımladığı karikatürleri vasıtasıyla 

okuyucusunda 1.Dünya savaşı ile ilgili bir bakış açısı oluşturmaya çalışmıştır. 

       Şekil olarak incelendiğinde Hande’nin 20x3025x36 ebatlarında, resimli,  

ortalama sekiz sayfa olarak yayınlandığı görülür. İlk sayılarında sayfa düzeni pek 

yoktur. Yazar kadrosu oluşmadığından bol bol karikatür yayınlanmıştır. Zamanla 

yazar kadrosu oluşunca yazılar artmaya başlamış ve başlangıçta düzensiz olan sayfa 

yapısında değişikliklere gidilmiştir.  

       Hande’ nin içerisinde yazılar, şiirler, hikmetli sözler, nükteler, duyurular, ilanlar, 

reklamlar ve karikatürler yer almaktadır. Yazı, şiir ve karikatürlerde 1.Dünya 

savaşında cereyan eden hadiseler, müzakereler, sulh çalışmaları, ülkeler arası ilişkiler, 

İtilaf ve İttifak Devletleri konu edilmiştir. Siyasi yönüyle incelendiğinde gazetenin 

bütün yazı ve karikatürlerinde İttifak Devletleri yanlısı bir yayın politikası takip ettiği 

görülmektedir. 

       Hande, edebî yönü zayıf olan bir gazetedir. Edebiyat ve sanat açısından önemli 

bir misyon üstlenmemiş, edebiyatımıza ve sanatımıza yeni açılımlar getirmemiştir. 
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Devrin ünlü sanatçıları farklı gazete ve dergilerde bir misyon icra ederken  Hande, 

olayları sadece mizahî yönüyle vermeye çalışmıştır. Bu sebeble Servet-i Fünûn, 

Dergâh, Yeni Mecmua, Türk Yurdu, Sebilürreşad vs. mecmua ve gazeteler gibi 

edebiyatımıza yön verip katkıda bulunamamıştır. Bunun bir sebebi  siyasî ve mizahî 

gazete olması ise de asıl nedeni bünyesinde tanınmış yazar ve şairlerin 

bulunmayışıdır. 

       Hande’de yayımlanan edebî türlerle ilgili yazılara bakıldığında daha çok hikaye 

türü ve nükteler ön plana çıkmaktadır. Buradan gazetenin kendisine okur kitlesi 

olarak halkı seçtiğini söyleyebiliriz.   

       Mizah gazetelerinin bir özelliği de göze hitap etmeleridir. Bu sebeple verilmek 

istenen mesajlar daha çok karikatürize edilerek aktarılmıştır. Hande'de yayınlanan 

karikatürlere bakıldığında büyük bir çoğunluğunun savaşta yer alan milletlerle ilgili 

olduğu görülecektir. Hande, mesajlarını yazıdan çok karikatürlerle vermeye çalışmış 

ve hadiseleri birkaç cümleyle esprili bir biçimde okuyucularına iletmiştir. 

       Hande’de araştırma, inceleme ve makale yazılarına pek yer verilmemiştir. 

Yazarlar / şairler, ya müstear isim kullanmışlar, ya da isimlerinin baş harflerini 

kullanmışlardır. Çoğu eserin ise yazarı/şairi belli değildir. Bunlara bakarak gazetenin  

ilmî yönü zayıftır diyebiliriz.  

       Gazetede yayımlanan yazılara ve karikatürlere bakıldığında Hande gazetesinin 

edebiyat araştırıcılarından ziyade, tarihçilerin işine yarayacağı görülecektir.  

       Mizah yönü ağır basan Hande'de, halkın anlayabileceği sade bir dil ile yazılar 

kaleme alınmıştır. Gazetede kullanılan dil Osmanlıca olsa da günümüz Türkçesinde 

kullanılan kelimeler çoğunluktadır. Arapça, Farsça kelime ve terkiplere çok yer 

verilmemiştir. Bu yönüyle Hande'nin, dilde sadeleşmeye önem verdiği söylenebilir. 

       Kısaca, Hande’nin yayın politikasına baktığımızda büyük iddialarla ortaya 

çıkmadığını, devrin insanının moralini yüksek tutmaya çalıştığını söyleyebiliriz. 
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