
aflta Seyfettin Özege Ba¤›fl Kitaplar› Katolo¤u olmak üzere, süreli yay›n-
larla ilgili di¤er kaynaklarda -kontrol edebildi¤imiz kadar›yla- geçmeyen
Yeni Edremid dergisi ancak bir say› yay›mlanabilmifltir.

25 May›s 1334/1918’de yay›mlanan Yeni Edremid dergisinin “sâhib-i imti-
yâz ve müdîr-i mes’ûlü Eczac› Avni ‹smail Bey”dir1. Derginin adresi Eczac› Av-
ni ‹smail Bey’in Edremit’teki “dâire-i mahsûsa”s›d›r.

Cumartesi günü yay›mlanm›fl olan Yeni Edremid’in duyurulan senelik abo-
ne bedeli elli kurufltur.

Dergiye gönderilecek “evrâk ve mekâtib” sorumlu müdür ad›na kabûl edil-
mifltir. Dergide yay›mlanacak ilânlar ücrete tâbi tutulmufltur. Nüsha fiyat›
yüz pâre olarak belirlenmifltir. “Yeni Edremid Mecmuas›” kliflesi alt›nda: “On
befl günde bir neflrolunur fennî, ilmî, iktisâdî Türk mecmuas›d›r” ibâresi yer
almaktad›r.
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* Yard. Doç. Dr., BAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.
1 Avni ‹smail Bey, 1890’da, S›nd›rg›’da dünyaya gelir. Babas› Balya’n›n Müstecap köyünden Celâl-zâde ‹smail
Bey, Ergani Maden Müdürlü¤ü görevinde bulunur. Annesi Faika Han›m’d›r. Avni ‹smail Bey, ‹stanbul Dâru’l-
fünûnu T›p Medresesi’nden eczac›l›k icâzetnâmesini ald›ktan sonra, Ali fiuuri Efendi’nin torunu
(Müftüzâdelerden) Retibe Han›m ile evlenir. Bu evlilikten Piraye (Y›rcal›), Mehpâre (Ulu¤), Beyhan (Öztafl) ve
Kaya Avni (Sa¤l›kç›) ad›nda çocuklar› dünyaya gelir. Edremit Müdafaa-› Hukuk Cemiyeti’nin “Kâtib-i
Umûmî”si olan Avni ‹smail Bey,4 Mart 1919’da Konakönü’nde tertiplenen mitinge kat›l›r. Köprülülü Hamdi
Bey ve Rûhi Nâci Sa¤d›ç’›n yak›n arkadafl› olan Avni Bey, Soyad› Kanunu’ndan sonra “Sa¤l›kç›” soyad›n› al›r.
Avni ‹smail Bey, Bal›kesir ve havalisinde ilk eczâhâne sâhibi olarak tan›n›r. Edremit’te “Sa¤l›k Eczâhânesi”ni
açar. Daha sonra Bal›kesir’e tafl›n›r. Necatibey E¤itim Enstitüsü’nde biyoloji dersleri verir. Türk Hava Kurumu
Baflkanl›¤› görevlerinde bulunur. 1968’de vefat eder. Avni ‹smail hakk›ndaki bu bilgiler, o¤lu eski Bal›kesir
Belediye Baflkan› merhûm Kaya Avni Sa¤l›kç›’dan araflt›rmac›-yazar Say›n Zekeriya Özdemir’e aktar›lm›flt›r
(Bkz. Zekeriya Özdemir, Bal›kesir Bölgesi’nde Millî Mücadele Önderleri, Ankara-2001, ss: 259-260).



Yeni Edremid’in ön kapak sayfas›nda “mündericât” k›sm› ile “‹lk Dâhili ‹s-
tikrâz” [iç borçlanma] duyurusu yer almaktad›r.

“Ufak bir hareket-i milliye netîcesiyle Edremîd’de ilk istikrâz›m›z istik-
bâle âid ümîdlere pek tesellî-bahfl idâd ile mukabele etmifltir.

Yaln›z Ali Bey Ticâret Gurubu 38.000 lira kaydolunmufltur.

Yaln›z iki gün zarf›nda yekûn 50.000 lirad›r.”

Yeni Edremid dergisinde s›ras›yla “Mukaddime”, “Edremid” bafll›kl› tan›-
t›m yaz›s›, sabunculukla ilgili bir makale, serbest bir fliirle, R›za Tevfîk’ten se-
çilen dört fliir yer al›rken son sayfada da mahallî hâdiselerle ilgili haberler ya-
y›nlanm›flt›r.

Türkiye’deki kütüphânelerde varl›¤›na rastlanmayan Yeni Edremid dergi-
sindeki bütün yaz› ve fliirleri yeni harflere aktar›rken, bu derginin bir nüsha-
s›n› fotokopi yoluyla bana takdim eden Bal›kesir ve havalisinin mümtâz anti-
kac›s› Mehmet Zeki Oskargil Bey’e antika dünyas›n›n güzellikleriyle içten bir
teflekkür sunuyorum.

*

* *

MMuukkaaddddiimmee

Dest-i kudret-i tabîat›n nihâyetsiz ihtimâmlar›na mazhar oldu¤u hâlde -ac›
olsa da bir hakîkattir- sükkân ve takdîrkârân› taraf›ndan pek ziyâde ihmâl
edilen güzel Edremîd’de uyanan yeni rûhu teflvîk ve ta‘mîm, vatan›n bu güzî-
de parças›n› müfltâkân›na en iyi bir sûrette takdîm ve irae ve bu sâyede Edre-
mîd’le azîz memleketin aksâm-› sâiresi aras›nda ilim ve fennin îcâbât›na daha
ziyâde muvâf›k ve onun kavâidinden mülhem usûllerle bir mübâdele-i his ve
menfaat te‘mîn eylemek gibi pek ulvî bir maksadla ‘Yeni Edremid’ matbuât
âlemine arz-› dîdâr ediyor.

Aczini herkesten iyi ve evvel takdîr eden bu mecmua matbuât âleminin er-
kân-› muhteremesi aras›nda bir mevkii ihrâz›na adem-i ehliyetini anlamakla
beraber, teflne-gân-› sa‘y ve terakkînin flehbâl-i ref’et ve himâyetine ilticâ ey-
ledi¤i için nihâyet lây›k oldu¤u mevkiin kendisinden esirgenmeyece¤ine îmân
ediyor. Yeni Edremid bir mecmûadan beklenen hizmetin velev yüzde birini ol-
sun îfâya muktedir ve bilhassa muhterem halk›m›zla matbuât taraf›ndan pek
ziyâde ümîd ve temenni eyledi¤i muâvenete mazhar olursa kendini bahtiyâr
addeyleyerek gösterilen teveccühe liyâkatini isbâta çal›flacakt›r. Tevfîk Al-
lah’tand›r.

Hey’et-i Tahrîriye
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***

EEddrreemmiitt

Edremid yeflil bir yurttur. Sâhilleri öpen zümrüdîn ovas› içinde mâzinin
sahîfe-i nisyân›na kar›flm›fl târihi pek k›ymet-dârd›r.

Kurûn-› Ûlâ’da Truva’da icrâ-y› hükmeden ‘Priam’ [Priamus] Edremid ve
havâlisini epeyce zaman zîr-i hâkimiyetinde tutmufl ve Yunânîlerin hücûmu
üzerine terke mecbûr olmufltur. Lidya hükümdâr› “Krezüs” Yunanl›lara karfl›
açm›fl oldu¤u muhârebe-i hûn-rîzâne netîcesinde buralar›n› yed-i zabt›na ge-
çirmifl ise de en nihâyet ‹ran hüküm-
dâr› meflhûr (Keyhusrev) [Kyros] ile
K›z›l›rmak kenâr›nda vukû bulan
muhârebesinde münhezim olarak bü-
tün Asyâ-y› Sugra havâlisi burada
dâhil oldu¤u hâlde iki yüz sene müd-
detle ‹ranîlerin kabza-› hâkimiyetin-
de kalm›flt›r. Sonralar› Makedonya
hükümdâr› ‹skender-i Kebîr o za-
manki ‹ran flâh› üçüncü Dârâ’y› ma¤-
lûb ederek o güzel havâliyi yed-i  istî-
lâs›na alm›fl ve vefât›nda târihte her
zaman tesâdüf edilen taksîmâta u¤-
ram›flt›r. Mysia k›t‘as›nda ‘Litrima-
hos’ [Lysimachus] kumandanlar›n-
dan ‘Philetairos’Bergama krall›¤›n›
teflkîl eylemifl ve evvelce ufac›k bir
hükümet iken bilâhire Romal›lar›n
da muâvenet ve müzâheretiyle ol-
dukça büyük bir hükûmet fleklini al-
m›flt›r. Bergama krall›¤›n› te’sîs ve idâre eden hükümdâr›n vefât›ndan sonra
yerine geçen, Romal›lardan ‘Adrimus’ yeni Edremid’le Burhaniye aras›nda bu-
lunan Karatepe nâm mahalde ‘Andropolüs’ kasabas›n› binâ ve te’sîs etmifltir
ki bu flehr bilâhare Edremid ismini alm›flt›r. Sonra ‘Mysia’ k›t‘as›n›n k›sm-›
a‘zam› Rûm Devlet-i Selçukiyesine intikâl etmifl ve bu devletin ink›râz› üzeri-
ne Aclan Bey’in yed-i zabt›na geçmifltir. Bu havâli (737) târihinde flehzâde Sü-
leymân Pafla taraf›ndan memâlik-i Osmaniyeye ilhâk olundu¤u gibi Edremid
ve Amrud-âbâd da (738)’de fethedilmifltir. Zeytinli karyesi ile yeni Edremid
aras›nda Pafla da¤›nda bir harâbe ile bir kabir vard›r. Kabrin Fâtih hazretle-
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rinin dâmâd› Süleymân Pafla’n›n biraderi-
ne âid oldu¤u mervîdir. Böyle oldukça
da¤da¤al› bir hayat-› tarihiyeye mâlik
olan eski Edremid mürûr-› zamanla flim-
diki yeni Edremid fleklini alm›flt›r. Bugün
bahâr›n bahfletti¤i güzellikle arz-› endâm
eden bu dil-niflîn flehir bir taraftan Kaz-
da¤› gibi büyük da¤lar, di¤er taraftan on-
lar›n a¤ufluna ilticâ eden tepeciklerle mu-
hâtt›r. Bu letâfet Garb’›n dest-i san‘atla
meydâna getirdi¤i güzellikten de¤il, belki
yed-i kudret-i tabîat›n fiark’tan hiç esirge-
medi¤i ebedî yâdigârlardand›r. Bir taraf-
tan gîsû-y› hadrâya bürünen zeytin a¤aç-
lar›n›n manzara-› dil-rübâs› rûhu, di¤er
taraftan her türlü hazain-i k›ymet-dâr› sî-

nesinde saklayan müteselsil cibâlin sükûtî manzaras› hayât-› faâliyeyi îkâz et-
meye u¤rafl›yor.

Diyebilirim ki hayât-› beflerin bilâ-ârâm tevlîd etti¤i ink›lâbât bütün
ma‘nâs›yla burada baflka tarzda tecellî ediyor. Bu ufac›k beldenin bu kadar
hüsnüyle beraber âb u hevâs› da muvâf›k-›s›hhat olsayd›, flüphesiz, iflte o va-
kit ne Granöbl’ün “Sasnaji” ve ne de Puvatya’n›n “Flori”si flimdiki Edremid’le
k›yâs edilemezdi. Hâl böyle iken maalesef eslâf›n büyük bir teseyyüb ve ihmâ-
li netîcesi olarak hâlâ bu flehrin letâfetine darbe vuran batakl›klar, adem-i ne-
zâfet memleketi pek tahrîb ediyor. E¤er flimdi bütün mevcûdiyetleriyle çal›flan
eller, flâyân-› flükrân olan halâskâr sa‘ylar›na devâm edecek olursa emîn olu-
nabilir ki az zaman zarf›nda memleketlerine pek parlak bir istikbâl haz›rla-
m›fl olacaklar. fiimdiki hâlde, bir taraftan la¤›mlar, su mecrâlar› aç›l›yor di¤er
taraftan memleketin fenne muvâf›k bir flekilde tanzîmini mümkin k›lacak sû-
rette harîtas› yap›l›yor. Bu iki teflebbüs, muvaffakiyetle baflar›l›rsa eminim ki
Edremid birkaç sene zarf›nda tan›nmayacak bir hâle girecek.

Memleketin ticâret ve sanâyii kendisiyle nisbet edilirse Osmânl› ülkesinde
en zengin flehir olarak gösterilebilir. On befl bin kadar nüfûsa mâlik oldu¤u
hâlde otuza karîb zeytin fabrikas›, on fabrikas› ve debbâ¤-hânesi bulunan kaç
Osmânl› flehri gösterilebilir? Saha-› sanat ve ticârette husûle gelen intibâh de-
vâm etti¤i takdîrde Edremid çok geçmeden Avrupa’n›n merâkiz-i ticâriyesiyle
hem-ayâr bir flehr hâline girecektir.
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Mevki-i co¤rafisi, sâhile pek karîb bir mevkiide bulunmas› hasebiyle âlem-
i ticârette daha yüksek bir mevkie nâmzed olan Edremid’in harb akîbinde pek
büyük muâmelâta sahne olaca¤›na flüphe etmiyoruz. Ümîd ederiz ki garb pi-
yasas›yla müessir bir sûrette temâs› Edremid’e benli¤ini hissettirecektir. 

Haydar Niyâzî

***

SSaabbuunnccuulluu¤¤aa  DDaaiirr

‘Yeni Edremid mecmuas›na’

Sabun; her nev mevâdd-› zeytiniye ve flahmiyenin mâiyât-› kloviye [mâiyet-
i sodyum, potasyum, amonyum] ile ittihâd›ndan hâs›l olur. Nezâfet ve  s›hha-
te hizmeti dolay›siyle sabunun gâyet mühim ve k›ymetdâr bir mevkii vard›r.
Sabunsuz tehâret, tehâretsiz s›hhat olamaz.

Sabun yaln›z zeytin ya¤›ndan yap›lmaz. Herhangi bir ya¤la imâli mümkün-
dür. Zîra: Ya¤lar kemiyet ve keyfiyet itibâriyle sert, yumuflak veya mâyi hâlin-
de olsun hemen yek-di¤erinin ayn›d›rlar. Ya¤larda asit sitearik, oleik, palmiye-
tik ... gibi bafll›ca üç nev hâmiz vard›r. Asit oleik fazla olursa ya¤ mâyi olur.
Zeytin ya¤› gibi. Asit sitearik ve palmiyetik ziyâde ise her iki madde miktar›-
n›n ziyâdeli¤ine göre yumuflak ‘sâde ya¤›” veya sert ‘iç ya¤›’ olur. Madem ki
ya¤lar›n kâffesinde derece-i mütefâvitede unsur-› esâsî olarak üç nev hâmiz
vard›r, o hâlde her nev ya¤dan sabun yapmak kabil olur. Avrupa’da hayvânât
lâflelerinden hât›r ve hayâle gelmedik her türlü gayr-› kabil ekl mevâdd-› flah-
miye ve zeytiniyeden istifâde edilerek sabun yap›lmakta ve nefîs ya¤lar dâima
me’kûlâta hasrolunmaktad›r. Memleketimizde
yaln›z zeytin ya¤›ndan sabun yap›l›yor. Her-
hangi bir ya¤dan sabun husûle geldikten sonra
ne mâiyet-i sodyumun yak›c› te’sîri, ne de mad-
de-i flahmiyenin nâhofl ve kerîh râyihas› bâkî
kal›r. Yaln›z sabunun fen dairesinde istihsâli
flartt›r. Avrupa’dan vaktiyle türlü türlü nâm-
larla gelen müzeyyen, dil-firîb, zarîf eflkâlde,
güzel kokularla muattar sabunlar›n ne ile ya-
p›ld›¤›n› söylemeye lüzûm yoktur san›r›z. Yerli
mallar›m›za rekabet eden bu sabunlar her hâl-
de bizde sabunculu¤a ehemmiyet verilmemifl
olmas›ndan birtak›m esrâr-› fenniyeyi bilmedi-
¤imizden ileri geldi¤ine flüphe yoktur.
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Akdemce memleketimizde sabun kül-kireçten, daha sonralar› karbonin
sodyumla-kireçten yap›lmakta ve pek çok müflkilâta sebebiyet vermekte imâ-
li âdetâ birkaç ustan›n dûfl-› himmetine münhas›r kalm›flt›. Külden yap›lan
sabunlar s›hhî de¤ildir. Çünki; külün terkîbi yaln›z karbonin sodyumdan ibâ-
ret de¤ildir. Bu miyânda karbonin potasyum, kils mangazi ve sâire bulunmak-
ta oldu¤undan bunlar›n da sabuna intikali tabî‘idir. Bu maddelerden potas
hem sabunun derece-i tahriflini tezyîd eder ve hem de rengini esmerlefltirir.
Bu nev sabunlar› tathîrât-› bedeniyede kullanmaktan ziyâde çamafl›rda ve sâ-
ir husûsâtta kullanmak daha muvâf›kt›r fikrindeyiz.

Birkaç seneden beri beyne’l-avâm ‘kostik soda’ denilen mâiyet-i sodyumdan
sabun imâl edilmekte ise de fen dâiresinde hareket edilemedi¤inden yine sâf
sabun elde edilemiyor. fiüphesiz gliserini de ziyâa u¤ruyor. Çünki sabun te-
flekkül ettikten sonra gliserini de hâs›l olur. Avrupa fabrikalar› gliserini zâyi
etmediklerinden sabunu daha ucuza mâl ediyor. Kable’l-harb gliserinin kilosu
15-30 kurufl aras›nda mütebeddil iken bugün on liraya kadar sat›lmakta oldu-
¤una nazaran memleketimizin sabun  istihsâlât›ndan ne kadar mühim zarara
düçâr oldu¤u ufak bir muhâsebe ile anlafl›lm›fl olur. Binaenaleyh sabunculu-
¤umuzu bu hâliyle idâme ettikçe Avrupa fabrikalar›na rekabet etmek gayr-›
mümkündür. Bunun için her hâlde sabunculu¤u ›slâh ederek piyâsada mevki-
imizi yükseltmeye çal›flmal›y›z. Mesele ticâret-i memlekete taalluk etti¤inden
sabunculukla u¤raflanlar›m›z›n bilhâssa nazar-› dikkatlerini celb ederiz.

Bizdeki sabuncu ustalar› öteden beri ö¤rendikleri indî birtak›m usûl-› sa-
kîm ta‘kîb ederek sabun yapmaktad›rlar ve
bugün yapt›¤› sabun yar›nki sabuna hiç
benzemez. Hâlbuki fen dâiresinde yap›lan
sabunlar hep ayn› kemiyet ve keyfiyette ola-
ca¤›ndan bu gibi mahzûrlar yoktur. Sabun-
lar›m›z›n ekseriyâ klovisi ta‘bîr-i mahallice
sodas› böyle sabunlar istimâlinden birçok
mahâzîr-i s›hhiye tevellüd eder. Ezcümle el-
lerde, yüzlerde çatlakl›k, difl etlerini, diflleri
bozmak, saç dökmek, saçlarda kepek yap-
mak gibi hastal›klar husûle getirir. Fen dâ-
iresinde yap›lm›fl sabunlarda bu gibi mah-
zûrlar olamaz. Bu sebeblerle Avrupa piya-
sas›nda sabunlar›m›z›n hiçbir mevkii yok-
tur.
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Edremid’de sabunculu¤a hasr-› himmet ve mukadderet etmifl mütehass›s,
mütefennin zevât hemen yok gibidir. Hatta diyebiliriz ki birkaç sabuncu usta-
n›n ta‘tîl-i mesâi etmesiyle sabunculu¤un ciddî bir tehlikeye u¤rayaca¤› mu-
hakkakt›r. Bu mahrûmiyet ve flerâit dâiresinde tekâmüle, terakkîye do¤ru
hatve-endâz olmak mümkün de¤ildir. Bu bâbdaki mütâlaât›m›z› gelecek ma-
kalemizde mevzû-› bahsedece¤iz.

Sa¤l›k Eczâhânesi Müessis ve Müdîri 

Eczâc› Avni ‹smail
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Avni ‹smail Bey’in Edremit’ten Bal›kesir’e tafl›d›¤› Sa¤l›k Eczâhânesi’nin 
1950’li y›llardaki görünümünden bir kesit

TÜRK‹YE CUMHÛR‹YET‹ ‹STANBUL DÂRU’L FÜNÛNU
TIP MEDRESES‹ ECZÂCI ‹CÂZETNÂMES‹

‹stanbul Dâru’l-Fünûnu T›p Medresesine merbût Eczâc› Mekteb-i Âlisinde ikmâl-i tahsil ve
nizâm-› muayyen imtihanlarda ihrâz -› muvaffakiyet etmifl olan 1309 tarihinde Bal›kesir’de

mütevellid Fahreddin bin ‹smail Efendiye münhas›ran ispençyârl›k icrâs›na mezûn bulunmak
üzere iflbu icâzetnâme i’tâ edilmifltir.

Fi Safer 1342  fi 9 Eylül 1340 



EEddeebbiiyyaatt//SSeerrbbeesstt  fifiiiiirrlleerr
HHaayyaatt

- Kardeflim Muharrem’e-
1 Hazîrân 333

Bir dalgac›k, bir nesîm iflte belirsiz
Ömrü az bir hayât-› fersiz
Her lâhza ufûl, her lâhza sükût...
Hayât; da¤›lan hazîn bir bulut!

Bir ses! fiimdi bir ma‘nâ, yar›n bir yalan 
Her hakîkat böyle, zavall› befler inan
Bugün yapt›¤›n ifl... Evet vicdân
Yar›n bir masal, cennet, bühtân!

Bir nazar, aflk!... ‹flte hayât
Ebedî mi âh, o muvakkat bir hevesât
Gurûb, tulû, çemen, kâinât
Bir ân saâdet,sonra hep türrehât!

Kad›n, o bir hissiyât... Bir rûh-› harîm
Onsuz hayât sefîl, giryân bir yetîm
‹nanma zavall› befler... Nerede o nedîm?
Yok, yok... Hayâtta bir flefîk bir kerîm
Sürûr; iflte bizleri tesellî eden fley
Hüzn, bundan kaçan çocuk ey
Yorulma flu hakîkatten bir zerre fley
His ve idrâk et, cesûr ol iflte hey!

Edirne: Tunca kenar›- H. Cemâl
***

[fiark›m›z›n bir dâne feylesofu R›za Tevfîk Bey hakîkati nas›l terennüm ediyor. Nâm›na
hürmet olmak üzre ilk nüsham›za birkaç parças›n› yazmay›, Edremidlilere bu muhterem
feylesofumuzu tan›tmay› fleref biliyoruz:]

SSoorrmmaa  HHooccaamm
Bana suâl sorma cevâb müflkildir
Ben sana her s›rr› açamam hocam
Hakk›n hazînesi dar› de¤ildir
Câmii avlusunda saçamam hocam

Kayd-› âhiretle düflmem mihnete
Ben burada me’mûrum flimdi hizmete
Hayvan otlat›rken gidip cennete
Sana hile donu biçemem hocam

Mirâc› anlatma eflek  de¤ilim
Bildi¤in kadar da melek de¤ilim
Günâhkâr insan›m ördek de¤ilim
Bu a¤›r gövde ile uçamam hocam

Halka korku verme velvele sal›p
Dünya ve âhiret bu kökne kal›p
Ben softa de¤ilim cübbemi al›p
‹mâret imâret göçemem hocam
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Ölümden ürker mi tez ölen kimse
Çok mazhar oldum ben hak nefese
Bu demi sürerken ecel gelirse
‹flimi b›rak›p kaçamam hocam

Nâr-› cahîmi önüme serme
Günâh›m› döküp kayg›lar verme
Kitâbda bana yerini gösterme
Ben pek o yaz›y› seçemem hocam

Feylosof  R›zây›m dinsiz anlama
Dini ben ö¤rettim kendi babama
Çok ipte oynad›m cânbâz›m ammâ
S›rat köprüsünü geçemem hocam

R›zâ Tevfîk

AAkkflflaamm  GGaarriippllii¤¤ii
Ezelden beridir o hücrâ yerde
Ninniler söylermifl bir serin dere
S›rr›n› bana da açt› meflçere
Gençli¤im orada medfûndur sand›m

Sevdâlar demiydi, bülbül çilerdi
Servistân içinde bir ses gülerdi
Çiçekler kufllardan bûse dilerdi
Kainât aflk ile mecnûndur sand›m

Nûfl ettim güneflin akan rengini
Rûhumu haz ile yakan rengini
Ufukta görünce o kan rengini
Felekler ben gibi dil-hûndur sand›m

S›ra da¤lar mordu, sular k›rm›z›
Sular› dinlerdi bir peri k›z›
Aln›ndan öperken akflam y›ld›z›
Yeflil gözlerine meftûndur sand›m

Reng-i hüsn emerdi ay, ülker, çemen
Günün can çekiflen solgun lebinden
O akflam her fleyi penbe gördüm ben
O yerin mehtâb› gül-gûndur sand›m2.

R›zâ Tevfîk
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2 Bu fliir, R›zâ Tevfîk’in 1949’da yay›mlanan Serab› Ömrüm bafll›kl› kitab›nda “fiâm-› Garibân” bafll›¤›yla yer
al›r. fiair, bu fliirini “Sevgili o¤lum Ahmet Nazîf’e” diyerek o¤luna ithâf eder. 1949 bask›s›nda fliirin tamam› on
bir k›tadan ibârettir. Yukar›daki k›talarda yer alan m›sralarda da de¤ifliklik görülmektedir. Bunlar› flöylece
gösterebiliriz: 1. K›t‘a; “Ezelden beridir o hücrâ yere” , 2. K›t‘a: “Servistân içinden bir ses gülerdi”, 4. K›t‘a:
“Sular› beklerdi bir peri k›z›, Felekler ben gibi dil-hûndur sand›m”. 5.K›t‘a; “O gece her fleyi penbe gördüm ben”.
1949 bas›m›nda, bu fliirle ilgili olarak, bizzat flâirin k›sa bir de¤erlendirmesi de yer al›r: “Bu fliir tamamen sub-
jective ve impressionniste bir manzume nümûnesidir ve çok pittoresque yani tasvirîdir. Her k›t‘as› bir ressam
için bir tablo mevzuu olabilir. fiair, cemadata bile kendi duygular›n› atfetti¤i için subjectivedir. Tabiat›n yaln›z
bir an içinde arzetti¤i güzellik cilvesini -o âne ve o cilveye mahsus olan rengi ve flekli ile- tasvîr etti¤i için de -
tâbirin do¤ru mânas› ile- empresionisttir. Bunu küçük o¤lum Nazif için yazm›flt›m”. R›za Tevfîk, Serab› Ömrüm,
Kenan Dinçman Matbaas›, 1949, ss: 61-63.



FFiikkrreett’’iinn  MMeezzaarr››nnddaa
Dediler ki ›ss›z kalan türbende
Vahfli güller açm›fl görmeye geldim
O cennet hâkinin ba¤›na ben de
Hasretle yüzümü sürmeye geldim

Dediler ki sana emel ba¤layan
Kabrinde diz çöküp bir dem a¤layan
Ber-murâd olurmufl ben de bir zaman
A¤lay›p murâda ermeye geldim.

fiu hicrân y›l›n›n Sonbahar›nda
Jaleler titrerken çemen-zâr›nda
Gün do¤mazdan evvel ben mezâr›nda
Mâtem çiçekleri dermeye geldim.

Seni and›m bütün gam çekenlerle
Aflk-› hak u¤runa yafl dökenlerle
Sar› gonce veren flu dikenlerle
Tafl›na bir çelenk örmeye geldim
Yâd›n ölüm gibi bir s›rr-› mübhem
Nefl’e-i sevdâ m› bulmufl elem
Rûhumda ne füsûn eyledin bilmem
Bugün sana gönül vermeye geldim3.

R›zâ Tevfîk

NNeeffss--ii  LLeevvvvââmmeenniinn  BBaannaa  HHiittaabb››
Gel o¤ul! Yerinme felâketine;
Yanmay›nca cevher kal olur mu ya?
Ac›ma bofl geçen flu zahmetine;
Çile çekmeyince hâl olur mu ya?

Bir avuç arpaym›fl diyetin senin
Bilinmedi yaz›k, k›ymetin senin!
Ne ifle yarad› niyetin senin?
Bal demekle a¤›z bal olur mu ya?

Kemân-kefl de¤ilsin; ne ok atars›n!
Yabanî dikensin göze batars›n
Ebcedi bilmezsin hikmet saçars›n
Elif; bâ, bâ, cim, cim; dal olur mu ya?

Ömrün heder oldu¤u: Kitâb okudun!
Bir tutam akl›n› dolaba kodun!
‹pli¤in çürükmüfl, ne biz dokuduk!
Paçavra parças› flâl olur mu ya?
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3 Bu fliir, Serab› Ömrüm’ün 1949 bask›s›nda, “Fikret’in Necîb Ruhuna” bafll›¤›yla yer al›r. Baz› k›talar›nda
de¤ifliklik göze çarpar. Bunlar› flöyle gösterebiliriz: 1. K›t‘a: “ cennet ba¤›n›n hâkine... 2. K›t‘a; “efl’e-i sevdâ m›
bu hiss-i elem?”. R›za Tevfik, söz konusu fliirin sonuna, flu kayda de¤er dipnotu da ilâve eder:   “Merhum Fikretle
çok samimî dost idik. Hastal›¤› esnâs›nda hemen daimâ yan›nda bulundum. Zaten en yak›n komflusuydum. Son
zamanlar›nda, çabuk ölece¤ini sezmifl ve baz› arzular›n›n icra ettirilmesini bana vasiyet etmiflti. Otuz befl k›rk
kifli ile Eyüb’e götürüp sessizce defnettik döndük. Ben birkaç gün sonra bir sabah yaln›zca mezar›na gittim. Bir
müddet ayakta durup düflündüm ve derin bir ye’s ile eve döndüm. Bu fliir o düflündüklerimi ve duyduklar›m›
me’yûsâne bir edâ ile muhtasaran ifade edebilmifltir”. Rzâ Tevfîk, age., s.101.



Ne umdun küçükten, hatta büyükten?
Gün do¤ar m› sand›n odada yükten
Ç›yanlar yuvas› kuru kütükten
Filiz türeyip de dal olur mu ya?

Hak! Dedin bakmad›n dosta, hât›ra
Bismillah yaz›l›, zagl› sat›ra;
Böyle bir u¤ursuz sersem kat›ra
Karpuz kabu¤undan nal olur mu ya?

Onlar deryâya postunu sermifl
Da¤, deniz aflarak murâda ermifl
Yüzme bilmeyenler çayda gebermifl
Çamafl›r teknesi sal olur mu ya?

Sen Turan ilini engin mi sand›n?
Zâlo¤lu Rüstem’i dengin mi sand›n?
Hey müflis! Kendini zengin mi sand›n?
Tatl› mâlî-hulyâ mâl olur mu ya?

Bofl yere bafl›n› hulyâya salma!
Âbdetsiz a¤z›na Fâtiha alma
‹mrenip bakt›¤›n o k›z›l elma
Günefl görmedikçe âl olur mu ya?

Köpükte pekmezin tortuymufl me¤er
(Uçan Turna!) dedin mart›ym›fl me¤er
(Yar›n bayram) dedin yortuymufl me¤er
Böyle çingenece fal olur mu ya?

Hey R›zâ âlemi kasd›n, kavurdun
Saçma düzdün ammâ hikmet savurdun
Gâh çivisine, gâh nal›na vurdun
Yabanî kat›ra nal olur mu ya? 4

R›za Tevfîk
***

MMaahhaallllii  HHaavvaaddiiss
HHaarriittaa
Belediye meclisi taraf›ndan verilen karara tevfîken Edremid kasabas›n›n

1/500 mikyâs›nda harîtas›n›n tanzîmine mübâfleret olunmufltur. ‹stihbârât›-
m›za nazaran harîta Eylül nihâyetinde teslîm edilecektir. Harîtay› tanzîm
eden mühendisin mücerrib olan b›zaa-› fenniyesi harîtan›n pek sahîh ve mü-
kemmel olaca¤›na flübhe b›rakmamaktad›r. Kasabay› fenne ve îcâbât-› s›hh›-
yeye muvâf›k olarak tanzîme karar veren Belediye hey’etinin her fleyden evvel
harîta tanzîmine lüzûm göstermesini flâyân-› takdîr ve tebrîk görürüz.

LLaa¤¤››mm  ‹‹nnflflaass››
Memleketin münhat ve pek rât›b bir mahalde binâ edilmifl olmas› hasebile
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4 R›zâ Tevfîk’i bütün yönleriyle incelemeye devam eden ve kaleminin hakk›yla Türkiye’de yegâne “R›za Tevfîk
mütehass›s›” unvân›n› alan Abdullah Uçman, yukar›daki fliirde geçen son m›sralar›n rediflerinin halk flâir-
lerinden Gufrani’nin: “Emrini terk eder nehyini tutar,/Kuru dâvâ ile kul olur mu ya?” redifli fliirini
ça¤r›flt›rd›¤›n› Yusuf Ziya’n›n bir makalesinden hareketle hat›rlat›r. Bkz: Abdullah Uçman; R›za Tevfîk’in fiiir-
leri ve Edebi Makaleleri Üzerinde Bir Araflt›rma, Kitabevi yay., ‹stanbul- 2004, s.329.



bilhâssa yaz mevsimlerinde çekilen müflkilât ma‘lûmdur. Burnumuzu kapa-
madan, her türlü mevâdd u müzahrefât› hâmil çay sular›n› atlamadan Edre-
mid dâhilinde on dakîka gezmek mümkün olmad›¤›n› söylersek halk›n müz‘ic
vaz‘iyetini ifâde etmifl oluruz.

Her türlü hastal›klar›n müvellidi olan bu fenâl›¤› esâs›ndan ref  ‘eylemek
üzre her nev‘ mevâni ve müflkilâta ra¤men Belediye meclisinin la¤›m inflaas›-
na karar verdi¤i istihbâr ve inflaata mübâfleret edildi¤ini ma’l- memnûniye
müflâhede eyliyoruz. Belediyemizin bu büyük ve hayâtî ifli baflaraca¤›n› ümîd
ve hiçbir fedâkarl›ktan çekinmeyen halk›n azamî muâvenetine mazhar olaca-
¤›n› te’mîn eyleriz.

Edremid fabrikatörlerinden Seyyid Efendi la¤›m inflaat›nda istihdâm edil-
mek üzre arabalar›n› müddet-i münâsibe ile Belediye emrine terk edece¤ini
Belediyeye ihbâr eylemifltir. Mumâileyhin gösterdi¤i ifl bu himmet ve hamiyet
flâyeste-i takdîrdir.

TTeebbeerrrruu
Müttehid fabrikalar› müdîri Hac› Mehmed Hocazâde Ali Bey, dâru’l-eytâm

talebesine fotin imâl edilmek üzre (250) lira k›ymetinde deri ve gön ihdâ eyle-
di¤i ve mûmâileyhe evlâd-›  flühedâ nâm›na beyân-› flükrân ve minnet edildi¤i
dâru’l-eytâm müdîrli¤inden bildiriliyor. Mîr-i mûmâileyhin hareket-i vâk›a-›
âlî-cenâbânesi flâyân-› tebrîk ve sezâ-y› imtisâldir.

‹‹ddmmâânn  YYuurrdduu
Yurt a‘zâs› adedinin k›rk befle bâli¤ oldu¤u müstahberdir. Edremid gençle-

rinin ispor e¤lencelerine gösterdi¤i ra¤bet ve alâka flâyân-› takdîrdir.
ÇÇeekkiirrggee  MMüüccaaddeelleessii
Birkaç haftadan beri inficâre bafllayan çekirge muhtelif edvâr-› hayâtiyesi-

ne dâhil olmufltur. Mücâdele iyi bir flekilde devâm ediyor. Âfetin önüne geçile-
ce¤i zannolunuyor.

AAhhvvââll--ii  ZZiirraaiiyyee  
Mahsûlât›n ahvâl-i umûmiyesi mûcib-i flükrând›r. M›s›r zirayât›na devâm,

ba¤lar›n imâr ve tedâvisine gayret olunmaktad›r. Son zamanlarda celb edilen
iki tekerlekli pulluklar, dört demirli sabanlar mazhar-› ra¤bet olmaktad›r. 

ÖÖzzeett::  Bu makalede, 1918 y›l›nda Edremit’te sadece bir say› ç›km›fl olan Yeni Edremid
dergisi de¤erlendirilmektedir. Kataloglarda yer almayan ve sadece bir say› yay›nlanan der-
ginin sahibi Eczac› Avni ‹smail Bey’dir. XX. yüzy›l›n bafllar›nda Edremit tarihine ›fl›k tutan
dergide tarih, edebiyat, bilim ve günlük haberlere iliflkin yaz›lar yay›nlanm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Yeni Edremid, mahallî yay›nlar, Avni ‹smail, R›za Tevfîk.

AAbbssttrraacctt::  In this article, Yeni Edremid magazine, which was puplished in 1918 in Edre-
mid, is introduced. It was published by pharmacist Avni ‹smail. In the magazine which go-
es unrecorded in the catalogues, articles about history, literature, science and daily news ha-
ve been published. 

KKeeyywwoorrddss::  Yeni Edremid, local press, Avni ‹smail, R›za Tevfîk.

62

kebikeç / 23 • 2007




