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SÜRGÜNDE UNUTULMUŞ BİR ŞAİR: 

İHSAN ADLi SERTER 

Hüseyin YAZlCI* 

Özet 

Tarihimizin önemli bir döneminde yaşamış , kısa sürelerle de olsa çeşitli 

görevlerde bulunmuş olan İhsan Ad li SERTER, önce II. Abdülhamit döneminde 

sürgüne uğramış, daha sonra da bir kurtarıcı olarak gördüğü İttihat ve Terakki 

Cemiyeti'ne katılmış ; ancak umduğunu bulamayınca Hürriyet ve İlilaf Fırkası ' na 

üye olmuş; nihayet burada da hayal kırıklığı yaşamış ve bu cemiyetten de 

ayrılmıştır. Bu makalede İhsan Adli SERTER' in hayat öyküsü ile Kahire 'dc 

bastığı "Şiirlcrim'' adlı üç ciltlik kitabı kısaca ince l enmi ştir. 

Anahtar Kelimeler: İhsan Ad li SERTER, İttihat ve Terakki Ccmiye ti, 

Şi irl eri m. 

Abstract 

İhsan Adli SER TER, who li ved in arı iınportant cra of our history and servcd, 

although for short periods of time, in various positions. w as first exi led during Il. 

Abdul hamid's period. then he joirıed ittihat ve Terakki Cemiyeti (Comınittee of 

Union and Progress) which he saw as a rescuer, however. when he could not find 

what he hoped for here, he joined Hürriyet ve İtila f Fırkası (Freedom and Alliaııce 

Party): finally when he was also disappointed here and lcft this association too. In 

this article. İhsanAdli SERTER's life story and hi s book composed of three 

volumes, namely "Şiirlcri11ı (My Poems)" was brie tly examined. 

Keywords: İhsan Adli SERTER. Commitlee of Union and Progress. My 

Poems. 

Tesalya 1 asıllı bir aileden gelen2 fhsan Adli Serter3
, 1880 yılında4 

Tirnavos' ta5 doğdu . Babasının adı Ahmet Cemal, annesinin adı Fatma, baba 

*· Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı, i.ü. Edebiyat Fakültesi. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
1. Tc sal ya, l 394 yılında Osmanlı Devleti sınırları içine katılmış ve ı 88 ı 'de Yunanistan'a 

bağlanmıştır. http://tr. wikipedia.org/wiki/Tesaıya. 
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tarafından dedesinin adı ise Hacı İbrahim'dir. İhsan Adli kendi doğumu ile ilgili 

şunları söylüyor: 

"Tirnavos 'ta doğmuş um, Rumeli 'nde biiyiidünı, İstanbul' da okudu m, 
anadan helül sütiim."6 "Selanik. asla benim mem/eketim değildi. Ben ve 
validem, Tesalyalı, Yenişelıirliyil; pederim ise Sakız.lldır." 8 

İhsan Adli önce Manastır Askeri Rüştiyesi'ndc , 9 sonra babasının. görevi 

dolayısıyla binbaşı olarak Siroz'a atanmasından sonra Eyüp Sultan Leyll Baytar 

ve Eczacı Askeri Rüştiyesi ile Kuleli İdadiyesi ' nde , son olarak da Mekteb-i 

Harbiye ' nin son sınıfma kadar okudu. Ancak İhsan Adli Serter, siyasi bir 

meseleden dolayı bu okuldan almarak irade-i seniyyc 10 ile Selanik Vilayeti 
maiyet memuriyetine tayin edildi. ı ı 

1314-1315 rumi (m.l898,1899-1900) yıllarında Harbiye 'de öğrenciyken, 

bir ara Mustafa Kemal Atatürk'le arkadaşlık yapmış olanı 2 İhsan Adli'nin bir 

şiirinden Harbiye'ye gitmek istemediği anlaşılmaktadır : 13 

Babanı beni Askerlik tahsiline gönderdi, 

2. B k. İhsan Adli Serter. Şiirleri m. 1-111 (Kah i re 1950-1 955) , 1. ll. 
3. İhsan Adli Serter ile il gili ilk ç alı~ına Mısır Ain Slıam s Üniversitesi Türk Dili ve Edchi y atı 

Bölümü öğretim üyesi Azze Abdurrahman es-Sfıvi tarafından " "İ/min Adli Şii 'i ran·· (Bir Şair 
Olarak İhsan Adli) adıy l a Kahire" de 1 988 "de bas ıl ııı ı ş tır. İki nc i ç alı ~nıa ise Os ınan Ga;i 
Ün iversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden 
Yard. Doç. Dr. Mü zeyyen Bultanrı tarafından "Hürri ye t ve Hürri yet Kurbanları Eserleri yle 
İhsan Adli Bey" adıyla yayımlanmıştır. İlk çalışınada İhsan Adli"nin daha çok Mısır'daki 
hayalı ve şiirinin özellikleri anlatılmı ş, ikinci çalışınada ise daha çok Türkiye'deki hayatı. 

ayrıca 1/iirriyet ve Hiirriyet Kurbanlan adlı eserleri ilc buradaki görü ~ l e ri ele alınmı ştır. 

Tarafı ından sunulan bu üçüncü ça l ışınada ise şairi mi z in üç cil tlik şi ir ki tabı kı saca tanııılmı ş . 

ayrıca bir önceki çalı şmada hayatı ile il gili eksik kalan tar;ıtlar tamamlanmı ştır. 

4. Şair doğum tarihini 1295 rumi olarak vermektedir (bk. ih san Adli Serıer. a): .e. , ll. 140). 
5. Şair , Şiirlerim adlı eserinde yer alan "Gençliğe Öğüdüm" ' adlı şiirinde doğum yeri olarak bu 

yeri zikredcr. Bk. İhsan Adli Serter, a. g.e .. ll. 140; ay rıc a bk. Azze Abdullah Sav!. a.g. e .. s. 
99. 

6. Bk. a.mlf .. a. g.e .. ll , 140. 
7. Yenişehir. Yunanistan'ın Tesalya hölgesin in en hüyü k şe hri ve ay nı adı (Lari sa) taşıyan ilin 

(nomos) merkezidir. Osmanlı Devleti döneminde Bal kanlar' ın en önemli ınerkczlcrindcn 

biriydi ve 1924 Nüfus Mübadelesi öncesinde yoğun bir Türk nUfusun yaşadığı hir bölgcydi 
(http:/ /tr. w i ki pcdia.org/wi ki/Yeni %C5 o/r·9 Fe hi r%2C_ Tesal ya) . 

8. Bk. İh san Adli Sertcr, a.g.e., ll , 1 1. 
9. Askeri ortaokul. 
1 O. Padi şah buyruğu. 

1 1. Bk . ihsan Adli Sertcr, a.g.e .. ll. 140. 
12 . Bk. a.mlf., a. g.e .. 1, 4. 
13 . Bk. a.ınlf., a.g.e .. 1, 123. 
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"Askerlik mukaddes. şan lı meslektir.'" derdi, 

Harbe, k1tale karşı nefretimi bilnıedi, 

"Oğlum, bir gün kumandan, paşa olursun", dedi. 

Hakka perestişkar, harpten darptan miiştekl, 

Bu sebepten terk ettim o zaferli mesleği.' 

73 

Kahire, 29 Kasım 1934 

Harbiye'den ayrılan İhsan Adll'nin , daha sonra hukuk sınaviarına girmesi 

ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel bir karar çıktı. Bunun üzerine, 

Hukuk Mektebi'ne kaydını yaptırdı ve burayı on ay gibi kısa bir zamanda 

bitirme başarısını gösterdi. Nitekim kendisi de bu durumu şöyle açıkla

ınaktadır: 14 

"Mekteb-i Harbiye '_ve ve askerliğe ait haklarımı n zamla terk ettikten 
sonra Meclis-i Maôrif'in karar-1 mahsüsasıyla on ayda, dört senelik hukuk 
inııihanlamu vererek aliyyültıltı dereceden diplama almaya muvaffak oldum." 

On ayda bitiniimdi hukukfakiiltesini, 

Miispet olan nokta bu.' Sormayuı ötesinil 

Dfırii(fiinwı kuyfidu buna her dem şah ittir! 

Başka delil aramak, zannederim zaittir! 

Bu arada ihsan Adli, hukuk alanında bir de tez hazırladığını söyle
mektedir: 15 

Kabiliyel derecem olağanüstü idi; 

Bendim bu istisnai savaşm miicahidi! 

14. Bk. a.mlf.. a.g.e .. lll. 4. 
15 . B k. a.mlf'.. a.g.c .. a.y. Ancak tez kelimesiyle tam olarak neyi kas tettiği anlaşılamamaktadır. 

Büyük bir ihtimalle bitirme tezine benzer bir çalışmadan balıset ınektedir. 
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"Hürriyet" başlığıyla haz ırl ad mı "tez" inzi16 

Başaracak kim vardı bunun bundan tezini.' 

Kendi ifadesine göre, ilk olarak, 1913 senesinde Kasaba kaymakamı 

olarak i zınir ' e tayin edildi. ancak ittihat ve Terakki hükümetinin e mri yle ayn ı 

sene kendisine yönelik bazı suç lamalar dolay ı s ı y la görevden uzakla ş t ı rıldı. 1 7 

İlısan Adli, görevden el çekti ri tınesi ile i lgi li her fırsatta Talat Paşa' y ı sert 

şekilde suçlar: 

" ... Ne vatan/anna, ne şalırslarına faydalr bir iş görmeyi bilemeyen 

marı?f- i hürriyet ve itilafçılar, 1913 senesi, İstanbul'da Harbiye Naz.ın Mahmut 

Şevket Paşa'yt-ittihatçtlara taklfden-alçakça kat/etmişlerdi! Muhalefetin 
ortadmı kaldınlnıasuıa bu bir sebep Teşkil elfi. O sırada İznıir 'e merbür 

"Kasaba" kazasında kaymakam bulunıryordum . Mevki-i iktidfira gelen Talat 

lıiikiimeri, binlerce muhalifler meyfmznda beni de kanuna mugayir olarak tevkif 
ettirdi. Talat ' ı hürriyetin ilfmuıdan evvel Selanik 'te tmunıtştını . O zaman 

kendisi posta ve telgraf idaresinde kiiçiik bir ktltip idi! Hiirriyet balıanesiyle 

millete yanaşarak süratle nezaretlere yükselen bu nôdtm ve müreli haydut, az. 

zamanda hiçbir şeyden korkmaz olmuştu! Kamm ve vicdana muhalif" olarak 
beni, ailenı/e Selanik' e ve giiya nı enıleketime /ard ve te b 'Id elli . . .. ,ıg 

Bir başka yerde ise şunları söyler İh san Adli: 19 

Bir gün kazada devlete ait umür ile 

Meşgzil iken, yabandaki vahşiterin bile 

Tar/h u an 'anôtini telvis eden den! 

Bir hiss-i intikamafedô ettiler beni! 

16. ihsan Adli, ilmi. felsefi diye ıanım l adığı HüıTiyet adlı eserinin ikbal Kitaphanes i ııı arifeı i y le 
bastırıldığını. ancak elinde ı ek sayısı bi le knlnıadığını söy lemekted ir. B k. a.nı l r.. a.g.e. , ll 1. 4 . 

17. ihsan Adli ' nin buradaki görevinden alını şı ve daha sonrak i olayların ayrınt ıları için bk . Yard . 
Doç. Dr. Mü zeyyen Bultanrı, a.g.m., s. 79 v.dv. 

18. Bk. ihsan Adli Serter. a.g.e., I. 11-14. 
19. Bk. a.mlf .. a.g. e .. 1. 15-17 
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Bir mı içinde daldı şakfler lıükumeti0 

Btıis ne bilmedim bu mehfnline sav/ete ! 

Tevkif ve sevkiniz dediler etti iktiztı! 

Mümkün mü lıükm-i gtılibe göstermek rıztı! 

Cürümiinı nedir? Demek bu abes bir sualdi. 

İsmet, o melik için ezelf bir vebtıl idi 

Kanun değil. o yerde lıiikünırfın gazab u seyf! 

Girmez sanılilı-ı dilime )'ÜZ bin sadtı-yr lıayf! 

Kamm rifiyetiyle yaşar e/ıl-i fikretin, 

Dustür-ı adi ii re 'jeti olmaz şakfivetin 

Marsilya, 13 Ağustos, 1913 

İhsan Adli, Kasaba'da yararlı hizmetlerde bulundu. Burada Harbiye'de 
öğrendiği mühendislik dersleriyle şehir planı çizdi ve geniş caddeler yaptırdı. 21 

Bu yüzden, yakın arkadaşları İçişleri Bakanlığı'na başvurarak İhsan Adli'nin 
suçsuz olduğunu ve işine iade edilmesini talep ettiler: 22 

"K azam ız kaymakanu İhsan Adlf Bey 'in, kendisinin aziedilmesine 
iizüldiiğünden, istifa ettiğini duyduk. Hüsni hizmet ve faaliyet ve bf-tarafisine 
fevkal-lıad memnwı (_)lduğumuz böyle muktedir bir zatın bill! sebeb 
nıağduriyetinin nezd-i silmi-i neztıret-pentıhlarrnda ştıyan-ı kabul 
olmayacağrndan istifasınm adenı-i kabı/Iiiyle ifasma nıiisaade-i eelileri 
miistarhemdi r. " 

17 Şubat, sene 1328 

Ancak Talat Paşa hükümeti. onun işine son vermeye ve onu sürmeye 
kararlı dır. Bunun için İhsan Adli. Kasaba' dan İstanbul' a götürüldü ve burada 

20. Manisa mutasarrıfı, İzmir polis müdürü. müsellah sivil komiseri ve polisler, ila ahirihi. 
21. Bk. Müzcyycn Buttanrı, a.g.m .. s. 79. 
22. Bk. Azze Ahdurrahman Safi, a.g.e., s. 105. 
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on dört gün Harbiye Nezareti'nde kaldı. Sonra valilik, oradan da emniyet 

amirliğine sevk edildi. Burada kendi ifadesine göre23 en hafif bir cezayı 
gerektirecek bir şey yapınamasına rağmen, işkence ve hakaı·etlere maruz kaldı. 

İhsan Adli, 1913 senesinde İtalyanların itirazı üzerine Sinop yerine 

Selanik'e sürgüne gönderildi?4 "İstanbul ' dan Ayrılırken" adlı şiirinde ilk 

sürgün duygularını şöyle dile getiriyor: 25 

Olanıanı cebr ile bir ziimre-i eşrara karfn 

Ararını kendime bir melce-i adil ii emfn! 

Ezeli hiss-i ihvetle ben insan doğdum 

"M illetim nev' -i beşerdir, vatamm ril-yi zemin!" 

İhsan Adli bir başka yerde bu husustaki duygularını şöyle kaleme 

ı "6 a ıyor:-

" ... Bu noktada birnebze durmak isterim. Kasaba'da icWre-i örfiye yoktu. 
Beni haydutça tevkif ile ic!are-i örfiye rnıntrkası dahiline soktuktan on dört gün 
tahkirlere, işkencelere maruz bıraktiktan sonra, Selanik'e teb ' fdimden 
bahsetmek irtikab edilen denaeti ahmakça resmi şekle sokmak demekti: Evvela 
ben Selanik/i değilim, Selanik 'i tamsam bile! İkinci mühinı nokta da şu ki; 
Balkan muharebesinin akab-i vukuımda düşman kuvvetleri tarafindan işgal 

edilmiş olan Selanik, rakibi ve miitte.flki Bulgaristan ile i/ıtilaf ve harp lıfilinde 
idi. İşte beni ve masımı aile mi sürdükle ri miihlik mıntıka bıı idi! Selanik' e 
çıkmayarak "Pire"ye oradan da MarsUya'ya gittim! ... " 

Kahire. 1956 

23. B k. İlısan Adli Scrıcr. a.g.e. , l, 1 1. 
24. Bu dönem için bk. M üzeyyen Buttanrı , a.g.m., s. 83. 
25. B k. İhsan Adil Serter., a.g.e., 1, ı 8 
26. Bk. a.mlf., a.g.e., III , ı 19. 
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Sürgün olayını içine sindiremeyen İhsan Adli Serter, hükümetten sürgüne 

gönderilmesinin nedenini sormuş~7 ; emniyet müdürlüğü de verdiği cevabi 

yazıda s ıkı yönetimin bulunduğu bir yerde kalmasının uygun olmadığını ifade 

etmiş . bundan dolay ı da Sinop ' a gönderilmek istendiği , ancak kendi sinin talebi 

üzerine Sinop'tan vazgeçilerek ailesi ile birlikte memleketi Se lanik ' e gitmesine 

karar verildiğini belirtmiştir. İhsan Adli. " memleketi olan Selanik" ifades ine 

karş ı çıkmış ve kendisinin asla buralı olmadığını söylemiştir. İhsan Adli Serter, 

ayrıca, Kasaba'da sıkıyönetimin olmadığını, kendisinin bunun ıçın 

sıkıyönetimin bulunduğu sınırlar içine sokulduğunu belirtmiştir. 

İhsan Adli, Selanik yerine İstanbul ' dan Marsilya'ya geçti. Marsilya'da 

çok sevdiği oğlunu kaybeden şair, bu olaydan çok etkilendi: 

"Vapurdrm Selanik'e Çlknwyamk Pire'ye ve oradan da Marsilya'ya 
gilfim. Giizel oğlum Hfidi'nı için sanki bir mezar arıyordum!"28 

Marsilya ' da bir ara ticarete atılarak ''Türk İktisat Evi" adlı bir mağaza 

açtı ve Türkçe "Rehber-i Ticaret" isminde bir de aylık mecmua çıkardı. Ancak 

Talat Paşa hükümeti . burada da onu takip ettirdi ve Fransız hükümetine İhsan 
Adll"nin bir suç lu ve dolandırıcı olduğunu bildirerek oradaki işine engel oldu. 

Bu arada Talat Paşa . İh san Adli ile Türkiye 'de iş ilişkisi olan herkesi tehdit 

ederek ya da tutukiatarak kendisiyle olan ticari ilişkilerine ınani oldu. ~9 İh san 
Adli, bu olay ı eserinde şöyle dile getiriyor: 30 

"Sevgili oğlumun gayr-I miintazar ve feci vefatmdan sonra, kalanlan 
_vaşatmak azmiyle, meyus ve nıahzwı , ticaret salıasma atllnuş, Marsi/ya 'da 
"Tiirk İktisat Evi"31 nanııyla bir "biiro " küşild ve Türkçe "Rehber-i Ticaret" 
isminde bir de ayli k mecmua tesis eylemiştim. "I ttihat ve Terakki" "Talat 
Hiikiimeti " bu teşebbiisiinıdeki hüsnüniyetimi anlamak istemedi. Beni, el 
altındmı bir miicrinı-i fidf, bir dalandınci diye Fransız hükümetine ihbara 
cesaret ettikten başka İstanbul' da ve biitiin Tiirkiye 'de benimle ticarete ve ciddi 
ı•c namuskarline münasebeıe girişenleri tevkif ve tehdit ile benden ay trdt. 

27. Bu konuda hk. a.mlf.. a.g. e., lll . 117-11 8. 
28. Bk. a . nıl f.. a.g.e .. 1. 13 
29. Bk . a. ml r .. a.g.e .. 1, 20. 
30. Bk. a .ııı lf.. a.y. 
3 1. Maison Ecnnonıi que Turque 
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Beni yeniden ve şiddetle siyasi mücadele sahasına atan işte bu darbe 
oldu." 

Marsilya'da işleri yolunda gitmeyen İhsan Adli, Talat Paşa hüküme tinin 

bu girişimleri üzerine ıstırap dolu günler yaşayacağı 3 2 Paris 'e geçti (1914). 

İlısan Adli Serter, Balkan Savaşı çıkınca Paris ' ten Mısır'a geçerek 

İskenderiye ' de Muharrem Bey semtine yerleşti ve burada yaklaşık beş sene 
kadar İkarnet etti (1914-1919). İhsan Adli, burada da bir ara Kral Fuad'ın 

öldürülmesi işine karıştığı gerekçesiyle33 on beş gün kadar göz altında tutuldu, 

bütün kitap ve yazıları altüst edildi; ancak herhangi bir suç unsuru 

bulunamayaııınca serbest bırakıldı. 

İhsan Adli Türkiye' deki güç dengesinin Mustafa Kemal Atatürk ' ün 

lehine geliştiğiııi görünce Türkiye 'ye döndü ve 16 Temmuz 1335 (1919) tarihli 

yazı ile Edirne vilayeti mektupç uluğu ile vali yardımcılığına atandı. Ancak 

burada da rahat yüzü göremeyen şair, Kuvayi Milliye hareketine yardım 

suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. İlısan Adli, Türkiye 'ye dönüşü ile ilgili 

olarak şunları söylüyor:'4 

"Haksız ve sebepsiz atıldtğım vrıtmumdan altı sene sonra İstanbul' a 
avdete imktın bulabildim. Memleket müttefik devletlerin işgali altma girmiş, 

Talarlar, Enverler. Sait Halimler Alnıanya ve .wir memleket/ere stğwmışlardt! " 

Kahire, 1956 

Burada, İhsan Adli'nin yukarıda bahsedile n göreve atanmasında esas rolü 

Mustafa Kemal Paşanın şahsında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin oynadığını 

belirtmemiz gerekir. Bu olayı bir de İhsan Adli'nin kaleminden okuyalım: 35 

"Edinıe'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin iştimkiyle, belediye dairesinde 
fevkalade ictima eden Meclis-i Millf tarafmdan miittefikmı. intihôb ve tayin 
edildiğim Edinıe vilayeti vali vekttletinde devôm-ı nıemfiriyetimi nıiieyyid 

olarak "Anadolu Miidafaa-i Huktik Cemiyet i" reisi Mustafa Kemal Paşanu·ı 

32. Bk. ihsan Adli Serter.. a.g.e .. lll , 49 ve devamı. 
33. Azze Abdurrahman es-Sav!. hu olayın oluş şeklini ihsaıı Adil ' nin kızından duyduğunu ifade 

eder. B k. Azzc Abdurrahman es-Sav!. a.g.e., s. 18. 
34. Bk. ihsan Adli Scrter. a.g.e , III. 117. 
35. Bk.a.mlf.. a.g.e .. l, 4-7. 
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Sivas 'tan nanuma keşide ettiği telgraft-ki muşfırun ileyhin hatiratında 

nıiinderictir- Buraya teberrüken dere ediyorum: 

Edirne Vali Vekili İhsan Adli Beyefendiye, 

Sivas 12 Teşrinievvel 1335 rumi (m.1919) 

Bugiin Anadolu 'mm, vatan11z halfıs ve saadeti ve milletin nedit ve 
istiklfili uğrunda yek-viicut ve yek-dil olan Türkiye, kardeşleriyle elele vermiş 
olması lıalôs-ı karlbin bere/at-i istihlfılidir. Böyle mesut ve tarihi bir anda 
Edirne Vi layeti 'nde zfıt-r [ı/ileri gibi hamiyet-kfir bir rejfkimizin36 re ' s-i kllrda 
bulunması ayrıca bir şereftir. 

Cenab-ı hak, nıilleti, anıiil-i meşrılasım istilısal emrinde muvaffak bi'l
hayr eylesin. Amfn. 

Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi namına 

Mustafa Kemal 

İhsan Adli, Atatürk'ün kendisine göndermiş olduğu bu yazıdan oldukça 
memnundur. Yazarın Atatürk'le Harbiye'de tanıştığı yukarıda ifade edilmişti. 
İhsan Adli'nin Atatürk' e Harbiye ' de başlayan hayranlığı hayatının sonuna 
kadar devam etti. Burada akla İhsan Adli Serter ' in neden Anadolu'ya geçip 
Milli Mücadele'ye katılmadığı gibi bir soru gelebilir. O, aşağıdaki ifadeleriyle 
hem bu soruya cevap vermiş hem de dönemin bazı tarihi olayları hakkında 
b' l · ı 37 ı gı er sunmuştur: 

Hakkınıda reisi n bu büyük tevecciihiinün tezalıiiriinden sonra Anadolu 'ya 
geçerek inkılabmuzm fmzillerine ittihak etmek mümkündü! Şu kadar ki, biiyük 

36. Mustafa Kemal Paşanın Me ktcb-i Harbiye · de nfıc iz rufckasındandım (yıl 1314-15 rumi). 
37. Bk. İhsan Adli Scrıer, a.g.e .. I. 5-7. 
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harbin hezimetinıize miincer olmas1yla nereye s1ğuıacaklanm bilemeyen 
ittihatçllar. Mustafa Kemal 'in ortaya Çlknıasmdan cüret alarak vatan-perverlik 
davas1yla Anadolu 'yu doldurmuşlar ve İstanbul 'da , lıer yerde eski nıaksutlanl!l 
icraya koyulnwşlardı! Mustafa Kemal Paşa, o ::.mnmwı va::.iyetine göre her 
kimin de olsa lıiznıet teklifini reddedemezdi. Bunlar, Gfd 'ye suikast 
teşebbiislerinin meydana çıkan/nıasma kadar gizli tertibatlarına ve 
hıyanetlerine devam ettiler! Gfizi 'nin celaletkfırtme hareketiyle ittilıatÇllik 

nıanevralamıa nihayet verildi! 

Mustafa Kemal Paşanın lıakkmıda teveccühleri ne kadar biiyük olursa 
olsun kanş1klik devrinde, beni ittihatç ıların tecavii::.ünden kıırtarmııa::.(li . Bu 
miilôhaza ile Anadolu 'ya geçmek niyetini terk ederek, İstanbul'da padişah1n 
idaresinde wızifeme devam etmeyi muvafik gördüm. 

Üsküdar Mutasarrifliğnıdayken aleyhimde karmadıklan tuzak, 
yapmadiklan alçaklık kalmıyordul Hiisn-i ifa ettiğime, ekseriyetinhı şahit 

olduğu bu vazifedeancak on bir ay tutunabildim! Garabete bakm ki Edirne vali 
vekaletinde Kuvfi-yı Milliye 'ye yardmı tölımetiyle38 devlet, beni taht-l 
muhfıkenıeye almışfl ! Bu, ittilıatçllann b1ylk altmdan giilerek aleyhimde 
aynadıklan bir oyu11(/u. İstanbul 'un vaziyeti her giin biraz daha korkunç bir 
şekil allyordu. Ali Kemal 'den mfiada Hüseyin Hi/m f ve sa ir mazlum 
arkadaşların uğra(bklan akıbete uğramamak için rertibat almak laznil 
geliyordu. Sıkıya diişüp kaçmaya çalışmaktansa irade ve ilıtiyanmla, ailemi 
alarak MlSlr 'a avdet ettinı ... " 

Kah i re, 1 Ocak 1950 

İhsan Adli bir süre Vassaf Beyin yerine Kırkkilise Mutasarrıflığı 

yardımcılığına atandı (1920). Daha sonra 1921-1922 arasında da Üsküdar 

Mutasarrıflığına atanan İhsan Adli, kendi ifadesine göre39 İttihatçıların 
kendisine çeşitli tuzaklar kurmalarından dolayı bu görevde sadece on bir ay 

kalabildi. 

38.İhsan Adli. Kuvayi Milli ye' ye yardım etti ğin i kendisi dile getirmektedir. Nitekim, Şiirlerilll 
adlı eserinde "Gazi 'nin rakdirinden yiiksek hiiccelinı voktur!Kuı •a -yi Millive 'ye muiil'enelilll 
mrdt.r.'' diyor. Bk . Şiirlerim, lll , 77 . 

39 Bk. İhsan Adli Serte r, a.g.e .. L 5. 
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Bütün bu olanlardan sonra İhsan Adli' yi 1922 senesinde tekrar 

İskenderiye'de görüyoruz. Adli, 1928 senesine kadar burada kaldı, ancak bu 

arada iki yaşındaki ikinci oğlunu da kaybetti (1926). Daha sonra İhsan Adli, 

Kahire'ye geçerek Şubra semtinde bir süre kızı Edibe' nin de desteğiyle 

fotoğrafçılık ve yağlı boya resim ile uğraştı. Kahire'de Emin el-Hancl ve Hasan 

Remzl tarafından her hafta iki defa Arapça-Türkçe çıkanlan el-Muhadenet, 

zaman zaman da es-Sadaka gazetelerinde Haki ve et-Türabi müstear adlarıyla 

yazılar yayımladı. 40 

1929 senesinde Mısır vatandaşlığına geçen İhsan Adil. kızı Edibe'nin 
ifadesine göre41 bir ara Hüda Şa'ravl'nin41 bürosunda Fransızca mütercimi 

olarak çalıştı. İhsan Adli, 1938 yılından 1953 senesine kadar da Kraliyet 
Sarayı ' nda Fransızca müterciıni olarak görev yaptı. Bu görevinden sonra da bir 

süre Kraliyet Sarayı'nın mahfGzat (nadir eserler) bölümü başkanlığına getirildi. 

Burada on beş sene çalıştıktan sonra Kral Faruk, kendisine 1949 senesinde 

Kahire Hasan el-Ekber caddesinde Abidin Sarayı'nın bahçesine bakan bir ev 

hediye etti. Kraliyet Sarayı. yetmiş yaşından sonra hiç kimsenin sarayda 

çalışmayacağı şeklindeki hükme binaen, 17 Şubat 1953 senesinde İhsan Adli'ni 
işine son verdi. 

3 Temmuz 1956'da hayata gözlerini yuman İhsan Adli'nin mezarı belli 
değildir. Nitekim divanının birinci cildinde gelecekte mezarının başına 

geleceğini sanki okur gibidir: 43 

Diinyada zulünulen başka ne gördüm? 

Sillenzde açılmiş bin ra/me gördüm! 

Evinıi baştma yıkt1ktan sonra 

Diyemem gel bir gün kabrime uğra! 

Gönıüldüğünı yeri asla bilme sen 

Ne ç:tkar kodrimi hiç de bilmesen 

40. Bk. Azzc Abdurrahman es-Sa vi, a.g.e. , s. 22 
41. B k. a . ınlf. , a.g.e .. s. 22 
42. Mısırlı bir feminist ( 1878-1 947). 
43. Bk. İhsan Adli Sertcr, a.g.e., L 3. 
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Kıymet-şinas olmak gerçimeziyet 

fs·temem ruhwna h/kin eziyet 

Eserleri: 

1- Yazar, Siirlerim adlı eserinde ilmi ve felsefi diye tanımladığı Hiirriyet 

adlı bir çalışmasından bahsetmektedir.44 Bu çalışmayı halkı "hürriyet", yani 
"meşrutiyet idaresi ve onun sağladığı haklar'' konusunda aydınlatmak amacıyla 
yazmıştır. "45 

11-Haile-i Mahmud Sevket-Hürriyet Kurbanları: İhsan Adli, bu eserinde 
bazı İttihat ve Terakki mensuplarının Mahmut Şevket Paşa ve bazı önemli 
şahsiyetlere neler yaptıklarını anlatmaktadır. Eser hakkında İhsan Adli'nin 
birkaç ifadesi şu şekildedir: 46 Ser-giizeştinze dair tafs·ilat arzu eden zat/ara eğer 
menılekerte bir nüshasz bırakılmzşsa "Haile-i Mahmud Sevket-Hürriyet 

Kurbanlarz" 47
- nmmyla (sene 1917) Birinci Biiyük Harp esnasında Mısır'da 

yazdığım ve Edirne vilayeti matbaasmda tab ettirdiğim eserimi -ki tiyatro 

şeklinde yazılmıştır-, okumalarını tavsiye ederinı. 

IV-Edgar Glad (?) Paşanın48 teşvikleri ile üç cilt halinde kaleme aldığı. 
kraliyet ailesinden bahseden ve henüz basılamayan bir çalışması. Şair, Siirlerinı 
adlı eserinde bir eserinin daha olduğundan bahsetmektedir.49 Kendi ifadesine 
göre Kahire'deyken Mehmet Ali Paşa hakkında bir kitap yazması istenmiş. o da 
dört sene zarfında kitabın üç cildini tamamlamış, ancak Kral Faruk'un 
ölümünden sonra kitap kaybolmuştur: Böyle bir eseri kaleme aldığını şair şu 
şekilde belirtmiştir: 50 

Bir eser yazmak için bana vermişti emir! 

44 "Hiirriyet" ünvanlı ilmi, felsetl eserim İkbal Kitaphanesi marifetiyle bastırılınıştı. Maalesef 
elimde tek sayısı bile kalmamıştır. Bk. a.mlf. a.g.e .. llL 4. 

45. Bk. Müzeyycn Buttanrı, a.g.nı.. s. 62. Ayrıca bu eserin ayrıntılı olarak tanıtımı i~in bk. 
Müzeyyen Buttanrı, a.y .. s. 62-74. 

46. Bk. a.rnlf., a.g.e., L 14. 
47. Bu eserin ayrıntılı olarak tanıtımı için bk. Müzeyycn Buttanrı, a.g.m., s. 74-84. 
48 .Kral Faruk'un Avrupa işlerinden sorumlu genel müdürüydü. 
49. B k. İhsan Adli Serter, a.g.e .. ll. I 74. 
50. Bk. İhsan Adli Serter. a.g.e., a.y. 



SÜRGÜNDE UNUTULMUŞ BiR ŞAiR: iHSAN ADLi SERTER 83 

Faruk yazılarımı önce pek çok beğenmiş, 

Bunu Glad( ?) söyledi, sonra niye gücenmiş? 

Hemen dört yıl tetkikle ve yazmakla geçirelim 

Çok açık yazamazdım, ellerinde esirdim! 

Üç cildini yazmıştım, Faruk aldı, vermedi! 

Benden ne bekliyordu, buna aklını ennedi 

Gl ad(?) öldü, onunla kitabını da gömüldü! 

Mezarcı sualime hayret etmedi, güldii! 

Dört senelik emeğim, hizmetim wıutuldu! 

Vamm yok etmeye düşmanlar fırsat buldu! 

Hakkı soran, arayan bir devrin başmdayız 

Zayıflar hukukunu temin savaşuıdayız! 

Kahire, 23 Aralık 1953 

V -Şiirlerim : 51 Üç ciltten oluşan bu esen n birinci cildi (Kahire 1955), 

1913-1949; ikinci cildi (Kahire 1955), 1953-1955 yılları arasındaki şiirleri; 

üçüncü cildi (Kahire 1955) ise 1955 yılında yazmış olduğu şiirleri içeriyor. 
Bunlardan birinci cilt 207, ikinci cilt 179, üçüncü cilt ise 176 sayfadır. 

Divanların üçü de Kahire'de Daru'n-Nil adlı yayınevi tarafından basılmıştır. 
İhsan Adli, ayrıca Sultan II. Abdülhamit devrine dair şiirler de (Paris 1 914) 
yazmış, ancak bu şiirler, Birinci Dünya Harbi'nin çıkması üzerine meydana 
gelen karışıklıktan dolayı kaybolmuştur52 . 

51. i h san Adli'nin kızı ismet, 25.05 1950 senesinde Ahbaru ' l-yevm gazetesi yazı i ş l eri müdürü 
Mustafa Emin 'e bir mektup yazarak kitabın Arapça'ya çevrilmesini rica etmiştir. Mustafa 
Emin de kendisine yazmış olduğu cevabi mektupta eserin tümünün olmasa bile bir kısmının 
çevrilebilmesi için elinden geleni yapacağını belirtmi ştir (bk. Azze Abdurrahman Savi. a.g.e. , 
s. 130-131 ). Ancak i h san Adli 'nin Şiirlerim adlı kitabı bugüne kadar Arapça ' ya çevril
memiştir. Bu eser. tarafıından latinize edilmiş ve baskıya hazır duruma getiri lmi ştir. 

52. Bk. ihsan Adli Serter. a.g.e .. I. 12. 
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Şiir Dünyasma Kısa Bir Bakış 

Ahmet Harndi Tanpınar Ziya Paşa için şunları söylüyor: 53 "İşte zeki ve 
girgin bir saray adamı. hürriyet aşığı, sırasına göre rind ve kalender, fakat 
daima nıulıteris ve zengin hayata düşkün, yaratılıştan biiyük devlet adamı edalı, 
erişmek için çrrpman, fakat ikbalin eteğini tutmakta beceriksiz, gizli meramlı, 
fakat açık sözlü, sabırsız, ziilinı, kindar, fakat aynı zamanda vefalı ve insanları 
daima afva hazır, hülôsa mizacı ile ihtiraslarz ve fikirleri arasmda perişan Ziya 
Paşa ... Tali h. bu zeki, fakat sabırsız ve cömert ikbalperestin hayatmz ztilim bir 
rommı yapmak için hiçbir şeyi esirgenıenıiştir. Kaç defa ikbalin peşinden en 
yüksek basamakZara kadar yükselmiş, fakat saçlarından yakalayacağı sırada, 
sadece alaycı kahkahasım duymuş tur." 

Kırk beş sene gibi uzun bir zaman sürgünde yaşayan İhsan Adli Serter' i 
yukarıda Ziya Paşa için söylenen ifadeleri biraz değiştirerek şu şekilde 

tanımlayabiliriz: "İhsan Adlf Serter, bir saray adamı değil, ama zeki ve girgin, 
hürriyet aşığı, sırasma göre rind ve kalender, zengin bir hayata düşkün değil; 
fakat daima muhteris, yaratılıştan biiyük devlet adamı edalı, erişmek için 
çırpman, fakat ikbalin eteğini tutmakta beceriksiz, gizli meranılı değil; açık 
sözlii, sabırsız, zalim değil; ama kindar, aynı zamanda vefalı ve insanları 

daima a.fva hazır, hülôsa mizacı ile ihtirasları ve fikirleri arasmda perişan 
İhsan Adil Sert er ... 

Talih, bu zeki, fakat sabırsız ve cömert ikbalperestin hayatını zalim bir 
ranımı yapmak için hiçbir şeyi esirgenıemiştir. Birkaç defa ikbalin peşinden 
yüksek basamakZara kadar yükselmiş, fakat saçlarından yakalayacağı sırada, 
sadece alaycı kahkahasmı duymuş tur." 

Böyle özelliklere sahip bir şahsiyetin edebi kişiliğinin ortaya konması, 
ancak çok ayrıntılı bir çalışma ile mümkündür. Aşağıda ifade edilenler. onun 
şahsiyetinin ancak bir bölümünü teşkil etmektedir. 

Bu büyük gayza, büyük se 're ne hôcet vardı! 

Gayz u udvôna bedel a.fv ii mürüvvet vardı. 

53. B k. Ahmet Harndi Tanpınar. 19 uncu AsırTlirk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1976, si 309-310. 
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Beni zacrette çiirütmek mi nıuradm zalim? 

Sana bir hiss-i teenımül de mi vermez halim! 

Şalısımm yok diyelim sence ehenımiyeti hiç 

Bu Riizel yavruların yok mu fakat kıymeti lıiçt'4 

85 

Yukarıdaki şiirde "zalim" diye adlandırılan kişi Talat Paşa' dır. İhsan 
Adil'nin gurbette kaleme aldığı şiirlerinin pek çoğunun ardında yatan en önemli 
neden, zalim diye adlandırdığı Talat Paşanın emirleriyle yaşamak zorunda 

bırakıldığı oldukça sıkıntılı hayattır. Bu sıkıntılı hayatın yarattığı ruh hali, 
hemen hemen tüm şiirlerinde kendini hissettirir. İhsan Adli'nin Talat Paşa 
tarafından bu denli ısrarla izlenmesinin en önemli nedeni muhalefettir, Talat 
Paşa'ya karşı sarf ettiği sözlerdir. Nitekim o da bütün günahının muhalefet 
olduğunu söylüyor: 55 

Biitiin günalı ü vebalim nıuhalefetse eğer 

Da/{ilet e/ı/ine senden lıidayet Allalı 'ım! 

Rudi ve tövbeye imkanun mı yok mulıftimde 

Nedtimet eyledi nı el-Hak, nedanıet Allah 'rm! 

Kandilli, 4 Mart 338 Rumi (m.l922) 

Talat Paşa. İhsan Adli Serter'i. özellikle kasaba kaymakamlığı görevine 
atanmasından sonra tehlikeli görmeye başlamıştır. Aslında Talat Paşa ile İhsan 
Adli arasındaki sürtüşme Kasaba kaymakamlığından öncedir. İhsan Adli Serter, 
İttihat ve Terakki aleyhinde makaleler yazmaya başlamasından sonra dikkatleri 
üzerine çekmiştir. Talat Paşanın İhsan Adli'yi bu denli tehlikeli görmesinin 

ardındaki sebep İhsan Adli'nin de belirttiği gibi56 şahsi bir kin midir yoksa I. 
Dünya Savaşı sonrasında işgal altındaki İstanbul'da Milli Mücadele aleyhine ve 
işgal güçleri lehine yazılarıyla tanınmış ve bu nedenle. bir anlamda, 'mandacılık' 

54. B k. İhsan Adli Serter, a.g.e .. I. I 9. 
55 . Bk. a.mlf., a.g.e., I, 43. 
56. B k. a.mlf., a.g.e., I. 1 1. 
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ve hatta 'ihanet'in sembolü haline gelmiş, gazeteci, yazar. eğitimci ve siyaset 
adamı Ali Kemal 57 «mazlum arkadaşlar» diye tanıtınası gibi bir düşüneeye 
sahip olmasından mıdır58 veya zaman zaman anlaşılmaz ve kabına sığmayan 
kişiliği midir? Bize göre burada İhsan Adli'nin muhalefetinin ön plana 
çıkarılması gerekir. Ancak onunla ilgili yapılacak ayrıntılı bir çalışma başka 
nedenlerinde ortaya çıkmasını sağlayabilir. 

Hayatı boyunca öfke ile iç içe yaşayan İhsan Adli'nin şiiri genelde 
gelgitlerle doludur. İttihat ve Terakki, özellikle de Talat Paşanın direktifleriyle 
kendisine reva görülen baskı, şiddet ve aşağılamanın bir neticesi olarak bu 
ceıniyete, özellikle de Talat Paşa'ya karşı kin ve nefret beslemiştir. "Talat'ın 

şalısf garazma uğruyordımı"59 , "Talat'm alçakça tevkifimi emretmesine hiçbir 
sebep yoktu!"60 gibi ifadelerinin benzerlerini ya da daha ağır ifadeleri şiirinde 
bulmak mümkündür. Aslında kendisi de bir İttihat ve Terakki mensubuydu. 
Ancak, istediklerini ve umduklarını bu cemiyette bulamayınca. bu cemiyetin 
karşısında yer aldı. Marsilya'da oğlu Hadi'yi, İskenderiye'de yine oğlu 
İskender' i kaybeden bir babanın şiirinde bu iki üzücü olayın etkilerini de 
görüyoruz. Nitekim bu konudaki şu kısacık cümlesi her şeyi ortaya koyuyor: 
"Hayru 'l-haleflerini bu suretle kaybeden bir babam n d uçar olacağı ye isi 
tasavvur ediniz!"61 Çocukların ölüm sebebi ona göre, zalim diye adlandırdığı 
kişilerdir. Memleketten çıkınakla belki de kurtulacağını zanneden şair, Talat 

Paşa tarafından yukarıda da belirtildiği gibi Avrupa'da dahi izlenmiştir. 

Nitekim. Talat Paşanın adamları, şairi Paris'te ailesiyle bir caddede yürürken 
yakalamış ve onları tartaklaınışlardır. 62 

Tüm bu olumsuz olaylar, şairin dini inançlarını da etkiler ve onu isyana 
götürür. Ancak bu isyan hali sürekli değildir. isyanının ardından pişmanlık ve 
ümitsizlik birbirini izler: 63 

Ey rab denilen, hak denilen kudret-i taklfb 

57. Bk. http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Kcmal (Ç.N.). 
58. Bk. İhsan Adli Sertcr.. a.g.e., I. 6. 
59 . B k. a.mlf.. a.g.e .. I. ı ı. 

60. Bk. a.ınlf., a.g.e., III. 117. 
61 . B k. a.ınlf., a.g.e., I. 6. 
62 . Bk. a.mlf., a.g.e., III. 61. 
63 . Bk. a.ınlf .. a.g.e., 1, 98. 



SÜRGÜNDE UNUTULMUŞ BİR ŞAiR : İHSAN ADLI SERTER 87 

Sfmi sensen eyleme nzasnuunu talırfp! ... 

Bir başka yerde şöyle diyor:64 

"Pwnp Fwıeber" denilen, fe{(fıne mahsus evler 

Enfiraklı demimde bana olmuştu rehber! 

Siyahlar giymiş biri sordu: Teşyfci yok mu? 

Tanıdığını yok, dedim, bunun liizumu çok mu?! 

Dün bir Allah 'ını vardı, bugün o da yok oldu! 

Gördüğüm cefa, ka/ur, az değildi, çok oldu! 

Beni götiir oğ/umwı çukurunun başına ... 

Kahire, 13 Şubat 1927 

Türk edebiyatında bilineceği gibi , Beşir Fuat'tan65 sonra Tevfik Fikret"te 
dini buhran kuvvetle kendini gösterir.66 Şinasi de "Vahdet-i zatına akinnca 
şahadet laz mı" demiş". ancak daha sonra "Ne dedim, tevbeler olsun, bu da jl 'l-i 
şerdir" diyerek pişmanlığını ifade etmişti . Burada da aynı şeye tanık oluyoruz. 
Yukarıda Allah'a isyan eden İhsan Adli daha sonra pişmanlığını şöyle dile 
getirir: 67 

Anladım yokjtıide asla seni inkardan 

64. Bk. a.mlf.. a.g.e .. III. 55. 
65 . Beşir Fuat ( 1852-1 887). Türk asker ve yazard ır. Fatih Rüştiyesi , H alep Cizvit Mektebi. 

istanbul Askeri idadisi , Mclaebi Harbiye'yi bilirerek Sultan Abdülaziz'in yaveri oldu. 76 ve 
78 savaşiarına katıldı. 1884'de askerliği bıraktı ve düşünce hayatına başladı. Ceride-i 
Havadis'in başyazılarını yazd ı. Tercümanı Hakikat ve Saadet'de yazdı (bk.http://tr.wikipedia.
org/wiki!Be%C5%9Fir_Fuat). 

66. B k. Mehmet Kaplan , Şiir Tahlilleri I, istanbul 1978. s. 34-36. 
67 . Bk. İhsan Adli Serter, a.g.e. , 1, 104. 
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Gerçi yüksek varlığmdan etmemiştim iştiba!l8 

Kim diler lakin lıaylitt Z!llnı ile olsun tebah!? 

Hiç ma/wl yokken işittim bir sada-yı intikam 

Nerdedir bundan, dedim, mes'ül olanali makam 

Atf-r mes 'Uliyyet ettim senmünezzelı rabbime 

Bir lıidtıyet doğdu haktan en-nilzaye kalbi me 

Kah i re 

Hayatını zor şartlar altında yaşayan İhsan Adli, adalet , zulüm, gurbet, 

vatan sevgisi, reform, methiye, gençlere öğütler ile ilgili pek çok ş iir kale me 

aldı. Son derece içti olan aşağıdaki şiiri bize onun ne denli zor şartlar iç inde 

yaşadığını göstermektedir: 69 

Sofranırza otumıuş, yemeğe başlamtşttk, 

Ortada bir şey yoktu, patates haşlanırştık.1 

Ekmeğimiz çok azdı. yemeğin yoktu tadı 

Zeki oğlum her şeyi gözlerimden anladt, 

- Ekmek az diye mi, baba, sen yemiyorsun ? 

Sevgili annem e de neden yedirmiyorsun ?.1 

Kahire, 26 Ağustos 1955 

İhsan Adli' de gurbet acısı ve vatana hasretten kaynaklanan duygular 

birbirine eşlik etmi ştir. Anavatanında yaşadığı yıllarda rahat bir yaşam 

sUrerneyen şa ir, gurbet dünyasında da hem maddi hem de ınanev i olarak 

anavatanında meydana gelen olayların verdiği acılarla kıvranıp durınuştur. Kırk 

beş yıl gibi uzun bir gurbet yaşamı süren şairin şiirlerinden anladığımız 

kadarıyla cismen Kahire'de ruben ise anavatan Türkiye'de yaşamıştır. "Mıstrlz 

68 . Evvclcc yazdığın bir beyı-i ınürtclıilde ''Varltğtnt varliğun isbat eder. Hen nasıl inkar ederitn 
hakikat i" dem i ş t i m. 

69 . Bk . İh san Adli Sertcr. a.g.e .. lll. 65 . 
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oldunısa ben kavmimden aynlnuzdmı"70, diyen şairin aşağıdaki şiiri bunu açıkça 
"t' d d" 71 
ı a e e ıyor: 

Tiirkiim, ezelf kodrime blgfme bu vadi 

Bilmez, bilemez kalb-i hazinimdeki derdil 

Sensin vatamm lz ep bu hakaretZere biidf 

Senlıiirmet edeydin bana, herkes de ederdi 

Kahire, 6 Aralık 1931 

Zaman zaman da tek başınalığın verdiği acıyla kıvranmıştır. "Allah 'tan 
başka yoktur bu lliinyada tutarrm!"72 ve "Seraplara kapıldtm, çöllerde yal111 z 
kaldtnı! "73 şiirleri, aslında E1ik Ali Ozansoy ' un , gurbet ve hasret duygus unu 

açıkça gördüğümüz 

" Yabanctytm .. . bana lı er şey yabanctdır şimdi 

Garibiyinı bu yerin şevki yok, harareti yok." şiirine içerik itibariyle ne 

kadar da benziyor. 

Bu ve benzeri şiirlerinde derin bir yalnızlığa, zaman zaman da bu derin 

yalnızlığa bir ümitsizliğin ve kötümserliğin eşlik ettiğine tanık oluruz. Aslında 

şiirinin temelinde, bütün bu yalnızlık, ümitsiz lik ve kötümserliğin ardında 

özellikle Talat Paşanın şahsi kininden kaynaklanan kendisine yaşattığı ıstıraplı 

günler yatmaktadır. 

Şair, özellikle ilk şiir kitabında hamisi Kral Faruk' a uzun uzun 

methiyeler takdim eder: 

"Mısr'ın hayat ve imran balışeden güneşisin 

Kudrette, celillette İskender ' in eşisilı. "74 şeklindeki methiyelerine 

rastlamak mümkündür. Bütün bunların yanında şairin son derece eleştirel bir 

70. Bk. a.mlf .. a.g.e .. lll. 7. 
7 1 . B k. a.ınl f., a.g.c .. 1. 128. 
72. Bk. a.rnlf.. a.g.e., ll. 11 3. 
73. Bk. a.ın lf .. a.g.e .. ll. 100. 
74. Bk. a.mlf .. a.g.e., 1. ıniın harfi 
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yapıya da sahip olduğunu ifade etmemiz gerekir. Maddi sıkıntılarının yanı sıra 

hastalıktarla da boğuşan şair, zaman zaman doktorları eleştirmiştir. Günümüzde 

doktorların eleştirildiği yönler İhsan Adli tarafından da yıllar önce kaleme 
alınmıştır. Öyle anlaşılıyor ki şairimiz sık sık doktorlara gitmiş ve bu esnada 

edindiği izienimlerini kaleme dökmüştür: 

"Terranzycin "i bana "vitamin "siz vererek 

Beni zehirlemişti geçenlerde bir hekim 

Öleni diriltenıez, ne hakim, ne de hekim! 

İşin vahametini önceden görmek gerek! 75 

Bir çeşit hekim var ki diplanıalı cellatt/ r, 

Ona teslim ne.fsin saikı: İtimatti r! 

Seni öldiirsün diye üste ücret verirsin! 

Malıkılmımu idama ona cüret verirsin! 

Onun biitiin ilgisi alacağı parada: 

Bir halasktır şeklinde göriinse de arada! 

Ce/ıli, miiplıem niyeti öldürmeye kafidir; 

Bu hal insaniyete, mesleğe miinafidir; 

Önce hekim derlermiş sonra hekim demişler! 

Müstahak olmadığı hakkmı ödemişle/6 

Üç, üç buçuk liraya yaptıkları takıma 

Kırk beş lira isteyen orta dişçiZer vardır! 

Madem müşterisi var, haklıdır bir bakuna! 

Ele fırsat geçmişken ne kapzlı rsa ktırdı r! 77 

75. B k. a.mlf. a.g.e .. III, I 26. 
76. Bk. a.mlf. a.g.e .. III, 121. 
77. Bk. a.ınlf. a.g.e .. lll. 125. 

Kahire, llEkim 1955 

Kahire. ll Ekim 1955 

Kahire, ll Ekim 1955 
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İhsan Adli, yukarıda da belirtildiği gibi kırk beş sene gibi uzun bir süre 

gurbet hayatı yaşadı. Bu arada memleketine olan hasreti bir an olsun kendisini 

yalnız bırakmadı. Bu duygularını, yani vatan özlemini zaman zaman şiirinde de 

farklı şekillerde yazıya döktü. Memleketine uzak kalması, onu hiçbir zaman 

memleketinin sorunlarından koparamadı. Her vesileyle memleketinde yaşanan 

acı ve sıkıntıları dile getirmeye çalıştı, hatta zaman zaman da çözümler ortaya 

attı. Turancılıktan harf devrimine kadar pek çok konuya değindi. Demokrat 

Parti iktidara geçtiği zaman, kendisini Menderes'e anlatmaya çalıştı 78 , 
Ankara'dan adalet beklediğini ifade etti. ancak bir yanıt alamadı: 

Eseri111i okuyan biri bir mektup yazdı: 

"Dedi: "Adnan Menderes" h ür verısil kişidir, 

Ona yaz, bak seni nasiL çabuk işitir!" 

Diişen için istimdar lıem hak, hem ihtiyrıçt1r 

Kalknımrık i<,·in insan bir yardıma mulıtaçt1r19 

Kahire , 3 Temmuz 1955 

İhsan Adli, Adnan Menderes'e hem mensur hem de manzuın halinde 

mektuplar gönderdi. Dönemin Maarif Vekili H. Celal Yardımcı ' dan resmi bir 

yanıt alan Adli, menfi de olsa bir cevap alınaktan memnun oldu. Ancak 

Menderes ' e hitaben manzum olarak şu serzenişte bulunmayı da ihmal etmedi : 

"Seni nlidir bir reis sandundı veklilette 

0/ağaniistü bir lıtıl, hayretteyinı, lıayrette !80 

İhsan Adli, şiirinde pek çok konuyu ele aldı. Bunların arasında yukarıda 
da ifade edildiği gibi , Turancılık hareketi de gelmektedir Ona göre. biz 

Altay 'dan gelmedik. Altay 'dan gelenler bizim topraklarımızı tahrip ettiler. 

Turancılara karşı "Bize Turanedamı bu yaptikları azdır! Birer Azrail gibi 

78 . Bk. a .ınl f.. a.g.e. , III. 35. 
79. Bk. a.mlf. a.g.e .. III. 34. 
80. Bk. a.mlf. a.g.e .. lll , 35. 
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içimize daldılar! 81 diyecek kadar kin doludur. Hatta bir şiirinde de bu konuyu 
şöyle dile getiriyor: 82 

"Atatürk Garh'a! dedi, Turancılarsa: Sark'a! 

İki ucu gösteren bu çok ( önem)li farka 

Bakacak kimse mi yok? Gajlet etrafı almış. 

Anlayışına göre herkes hayale dalnıış! 

Yeniliğin düşmanı eski hacı, hocalar, 

Meseleyi inceler, her jirsatta kurcalar! 

İçlerinden lıırkalı, kavuklu biri çıktı, 

Gw·ba ait efkan bir iifürükle yıktı! 

Turani Türkler dedi, niye garha gidecek? 

Asya'dır Altay'dır onu tatmin edecek! 

İhsan Adil'nin Turancılıkla ilgili görüşleri şu şekildedir: 83 

Kahire, 1953 

" ... Biz (Altay )dan gelmedik, oradan geldikleri nıefrılz kimseler hizi 

yerZerimizde buldular ve yurtlarımızı imardan ziyade tahrip ettiler! 

Osmanlılardan evvel Selçuki/er Anadolu 'ya dahil olmuşlar ve merkezi 

"Konya" olmak üzere bir saltanat ve hükümet tesis etmişlerdi! Bu hükümet 

OsmanlıZara devrolwıdu! Burada tarihin malımı olan safalıatını yazacak 

değiliz. Selçuki/erin sükutu üzerine memleket biiyük bir inkzsama uğradıktan 

sonra miistakil serdar kalan "Osman bin Ertuğrul" gösterdiği şecaatle 

kendisine benzeyen, katl-i niifüsa, yağmagerfiğe meyyal olan insanları tarafına 

celb ile işe başlamış ve o günden itibaren "Altay" ile münasebetini kat' 

etmiştir. Osman ve siilalesi Moğol olsun, ne olursa olsun, cins ve nesiinin 

81. Bk. a.mlf., a.g.e .. II. 46. 
82. Bk. a.mlf, a.g.e., II. 19. 
83. Bk. a.mlf., a.g.e., I, 23-26. 
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evsafinı milyonlarca miitenıekkin halka nakl ve taht/m edemezdi! Kazand1ğı 

kuvvetle hükümetini ve arazisini tevsi etti. Fakat hiç bir nesli temsil edemedi! 

Bilakis nıiinftsebôt-1 cinsiyede tedricen kuvvetini kaybederek Çerkez, Rum, 

A mavut gibi Tatar/tk ile asla miinasebeti olmayan akvama temessül eyledi! 

Osma11. Gazi ve evlatlamun son halife Abdülmecit ve evlatlanyla kıyas kabul 

etmeyecek kadar simaca biiyük farkları görülüyor! Bunun sebebi şu ki Osmanli 

padişah/an Çerkez, Rum ve hatta Rus güzel kt zlanyla izdivaç ettiler, Moğol ve 

Tawrlarla değil! Neslin azim tahavviiliine metlar olan bu miinasebet ilk günden 

başlar! Osman Gazi "Bilecik " tekjimmu, onun diiğiinünde hile ile kati ve imha 

ettikten sonra açıkta kalan gelini oğlu Orhmz 'a hediye etmişti. "Nili(fer" 

tıamuu taşryan bu Rum kızrndmı "Birinci Murat" dünyaya gelmiştir! 

Bu tahav viil nesli, Osmanli hanedannıa aittir. Halka gelince, onlar 

miisait bulduklan şekilde birbirleriyle evlenmişler ya cinsiyetlerini muhcıfaza 

etmişler, ya talıavviilftta t/ibi olarak yeni bir neslin yeni evsafını 

kaz.annuşlardrr! Hakikat bu olduktan sonra el-yevm Türkiye Cumhuriyeti 'ni 

tesis etmiş olan Türklere Tı1rmıcıhk isnadt kadar abes bir şey olamaz! Bizler 

Cengiz ve emsalinin tecaviiz ve istilas11uı uğramtş mazlum bir halkın 

evlatlanytz. Vazifesini katl-i niifilstan, tahrfb-i bilftddmı ibaret bilen bunlara 

nisbet göz.etnzekte iftihar arayacak insanlardan olnıarhğımlZI artrk mılamalr ve 

mılatmalryt z. Halen "BiWd-r Rı/m " tesmiye e ttiğimiz bil/id ve kltftt1 işgal eden 

Avrupa'ya istila ile " Viyana " kapılarına kadar giden ve faka t altı kiisur as1r 

z{//finda ciddi ve medeni bir iş görenıeyerek zaptelfiği yerleri tedricen eski 

sahiplerine terk ve iadeye mecbur kalan Osnıanldar, son kat '! hezimetleriyle 

nıemleketi "Atatürk " e ve onun eserini takibi vadeden as ri Türk gençliğine 

teslim sureti_vle miiteze/zil varlıklarmahi tam. vermişlerdir .. . " 

Kah i re, 22 Ağustos sene 1946 

Harf devrimi ile ilgili de ilginç görüşleri vardır İhsan Adli'nin . Ona göre 

uzun süre kullanılmı ş olan Arapça ve Farsça kelimeler dilden atılmamalıdır: 8.ı 

Ultin harflerinin kabuliiniin en biiyük nıiirevvici olduğum ve lismwmzı 

terkiplerden, liizwnu olmayan Arabf ve Farisi kelimelerden kurtarmak esasma 

84. Bk. a.ın iL. a.g.e., 1. 12-14. 
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riayetkfır bulunduğum halde Türkçe 'ye as1rlarca evvel ithal edilmiş 

Türkçeleşmiş bir Arapça kelime yerine Moğolca bir takim yabancı kelimeler 

arayıp bulmak veya büsbütün ecneb'i bir kelime koymak gayretine akimı 

ernıedi.' 

İbn f. melek oğlum zulme kurban olduktmı sonra bu sefer malıslil- i 

idrakim olan şiirle rİnı de heba olup gidiyordu.' Namık Kemal'in mahsı/1-i .fikri 

olm ı bir eseri eviadıyla bir tl/lmas ı elbette haksız değildir . .. 

el-Yevnı, şiirlerimden de istidlal edileceğine göre ıstirap ve yeis içinde 

altnuş dokuz yaşımı iknıal et1niş bulwıuyorum. Ölmezden evvel, ömrümiin ll/sf 

müddetince peyderpey yazd1ğım şiirleri mahdut bir say1da eski harflerle tab 

ettinneyi ve bu suretle ziyadan vikaye etmey i düşiindüm. 

Siirlerimin biiyiik bir klsn11 , Ui.tin harflerinin kabulünden nzukaddem, ve 

ekseriya aruz vezniyle yazıirliği için yeni harflerle neşri gençlerimizi sıkacağ1 

kadar, ihtiyarlanmız ı da b1ktıracaktı.' 

Bir müddet sonra içlerinden seçilecek hale ve yeni efkara muw~fik ı ·e 

miiltıyinz parçalar ki nadir değildir. Uitin harfleriyle Türk gençliğinin nazar-i 

takdir ve kabulüne itlıaf edilecektir. Tevfik Fikret'in dediği gibi: 

"Ben bu ii mit if e teŞ}' İ-i lı aytıt etmektey imf ·· .. . 

İhsan Adli, harf devrimine kesinlikle karşı deği ldir . Zaten ş ıırı 

incelendiği zaman bu görüşleri çok daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Di ğer taraftan , ihsan Adli eğer Türkiye'de kalabilseydi , he rhalde Atatürk ' ün 

yakın arkadaşlarından birisi olurdu. Ona olan sevgisi hayatının sonuna kadar 

devam etti. Nitekim ölmeden bir yıl önce 1955'de kaleme aldığı bir ş iirinde 

şunu söylüyor: 

Tebrfk eder bugün seni. Gfızf, bütiin cihan 

Tenvfr eden teyalimizi meş 'al-i dehan85 

85. B k. a.ınlf., a.g. e .. lll. 106. 
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B i lindiği gibi , Atatü rk'e 14 Haziran 1926 yılında suikast girişimine 

bulunulmuştu. Bu olay karşısında İhsan Adli, düşüncelerini şu şiiri kaleme 

alarak ifade etmiştir: 86 

Büyük Gazi ' ye 

ittihatçı canilerin son suikast teşebbüsünden teessüren: 

Ltıkin bu muz1 r to h mu o gülzfıre kim ekti 

Gtızf! Seni vurnıak, sana kıymak ne demekti? 

Alçaklara, katille re fırsat mı gerekti ? 

Gfızf! Seni vurmak sana kıynıak ne denıekti ? 

Millet sana medyıln mu değil, liitj~i halôsı ! 

Sendin, yine sensin vatanm münci-yi hasf! 

Sayende nasfb olmuş iken f evz ii relıası 

Gfızf! Seni vurmak sana kiymak ne demekti 

Tahlls için tıriye atıldındı cihanda! 

Yfı Rab! O ne kudretti, ne Fikret, ne irade! 

Etsin mi şakfler bize mfızfyi iade 

Gfızf! Seni vurmak sana kıymak ne demekti ? 

Binler yaşa, binler yaşa ey rehber-i zfşan 

Ettin bize piir şa 'şaa alimizi ihsan 

Mejiıln iken astır-ı kemtıltıtına insan 

Gfiz f! Seni vurmak sana kıymak ne demekti? 

İhsan Adli'nin, Şiirlerinı adlı eserinin ikinci cildinde harf devriminden de 

bahsederken yer verdiği şu ifadeler dikkat çekicidir: 87 

86. Bk. a. mlf.. a.g.e .. 1, 89. 
87. Bk. a.ml f.. a.g.e .. ll . 4 . 
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" ... Bu sözlerimi işirecek toy bir genç beni Latin alfabesinin kabriliine 
muanz zanneder! İyi bilsin ki o doğmazdan evvel: "Bey m nca st '' "ihsan Adli 
Serter" köhne ve nwtaasstp sınıfla mücadelede birinci safta idi ve yine birinci 
saftadır ... " 

Kahire , 10 Ocak 1955 

İhsan Adil, şiirlerinden anlaşıldığı üzere onurlu bir şahsiyet olup bildiği, 

inandığı doğrular uğruna çileler çekmeye razı bir karaktere sahiptir. O Namık 

Kemal'in dediği "Yüksel ki yerin bu yer değildir!" sözünü kendisine rehber 

edinerek hep başını dik tutmuş , ancak bunu hiçbir zaman isyan kastıyla 

yapmadığını da belirtmiştir. Zaman zaman, çekmiş olduğu çilelere rağmen, 

kendisini anlayamayacak insanların olabileceğini belirterek "Ne kadar çirkin 
bir şekle soksalar, eserlerimi ve şiirlerimi okuyacakların dikkat ve hürmetlerini 
men edemezler. Esh!ib-ı müdafaamt imktın dalıilinde hazırladım! Ben öldükten 
sonra sırtlan lıilkatli düşmanlarını naşrmı dişleyenreyeceklerdir." 88 şeklindeki 
ifadelere eserinde yer vermiştir.. 

Hakkında "İcfr.zkar kuvvetiyle bize ebvfr.b- ı tefr.liyi açnuştl!"89 di ye 

söylediği Atatürk ile ilgili övgü dolu ş iirler kaleme almıştır: 

Gurbette 1necalsizjersiz yaşarken 

Ujkwnda bir ışık parlar .. . O sensin! 

Istırap içinde bin dert aşarken 

Bana iimit veren biri var! O sensin! 

Bin var ol, vücudun rahmettir miilke, 

Nurundanfeyz uman gençler çoğalsın! 

Azmin/e yükselen, şen olan ülke 

Benim neyim var ki benden ne alsın!? 

Vamm yok etti yıkıcı eller .... 

Bu A llalı 'tan gelen bir musibetti! 

88. Bk. a.mlf. . a.g.e .. lll , 120. 
89. Bk. a.mlf .. a.g. e .. !, 48. 
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Gönliimde yer tutan yüksek emeller 

Yeter ki sayende tahakkuk etti: 90 

Sen ki Atatiirk 'siin ben ki bir Tiirk 'üm 

Varlığı çiğnenmiş bir şair Tiirk 'üm 

Hftlimi arz etmek diledim sana 

Liitfünü dilenmek şereftir bana !91 

Kahire, 27 Kasım 1937 

İhsan Adli zaman zaman içine düştüğü durum dolayısıyla yazmış 

olmaktan, okumuş olmaktan pişmanlık duyuyor. Bunun için " Kalem olsun 
elim, yazarsam eğer" diyecek92 ve çoban olmayı dileyecektir. Yukarıda da 

belirtildiği gibi , itharn altında bırakılan ve bu ithamlar dolayısıyla ülkes inden 

ayrılmak zorunda kalan İhsan Adli, suçlanınayı hiçbir zaman 

kabullenememiştir. Bunun için "Suçluswı dediler, latife smıdnn"93 diyor. Hayatı 
boyu suç teşkil edecek ne yaptığını ve neden suçlandığını anlayaınamıştır. 

Suçlanmalar karşısında hep çaresiz kalmış, haklı olduğundan ve kasıtlı olarak 

s uçlandığına inandığından güçlü olabilmeyi istemiştir. Onun için "Ya kavf ol, 
ya acz içinde geber!" mısraı 94 her şeyin güçte ve parada olduğuna inandığını 
göstermektedir. 

Şiirlerinden iyi bir vatanperver olduğunu anladığımız İhsan Adli, dost 

kisvesine bürünmüş ve hain diye tanımladığı kimselerin kendisini vatana 

düşman olarak biri göstermelerinden, aleyhinde hep fesat tertip etmelerinden 

şikayet etmiştir. Hatta, "Arzın bunlardan Mill mekanını bulnıadmı"95 diyecek 

kadar muzdarip olmuştur. "Vatansızdır dediler, bu dokundu kmunıa!"96 diyerek 

Me nderes'e yazmış olduğu mektubunda adeta yalvarmıştır. Kendisine 

90. Bk. a. ınlf.. a.g.e .. l. 10. 
91. Bk. a.mlf .. a.g.e .. l. 172. 
92. Bk. a. ınl f.. a.g.e .. I. 44. 
93. Bk. a.mlf. . a.g.e., ı , 46. 
94. Bk. a. mlf., a.g.e., l. 73. 
95 . Bk. a.ınlf., a.g.e., ı , 93. 
96. B k. a.ınlf .. a.g. e, III. 34. 
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yapılanlara karşı milletin suskun durması, yine milletin kendisini savunmaması 

onu üzüntüye boğmuştur. "Ölsem, gebersenı bir fert mzmayacak udmn !'m diye 

feryat etmiştir. Kendisinin cani olmadığını ve milletin de hiç olmazsa biraz 

düşünmesinin gerektiğini ve onun da onlar kadar o vatanda hakkının olduğunu 

söylemiş, bunun için, yani milletin, kendisine karşı kayıtsız davranmasından 

olsa gerek şu mısraı söylemiştir: 

"Bu m fizmin la-kaydına teessiif etsem çok mu? "98 

İhsan Adli, "Hürriyet", "Müsavat" ve "Uhuvvet" kavramlarını çok iyi 

bilen bir yazardır. "Hürriyet" adlı risalesini halka hürriyetin getirdiği yeni 

hakları anlatmak için kaleme almıştır. 

Ona göre "Hürriyet" kavramını çok kişi kullanarak iktidara gelmiştir. 

Meşrutiyetin ilanında hürriyet ve kanunun varlığından son derece sevindiğini. 

hatta hayallere dalıp kendinden geçtiğini belirtmiştir İhsan Adll. 99 Hürriyette 

sadece birilerinin değil, herkesin hakkı olduğunu söylemiş, dolayısıyla 

kendisinin de bunda hakkı olduğunu; düşünce dünyasında köhne, batı! 

düşüncelere yer olmadığını adeta haykırmıştır. "Hiirriyette yok mudur a beyler, 

benim lıissenz" 100 mısraı. hürriyete aşık İhsan Adli'nin karakterini ortaya 

koyuyor. Ancak İhsan Adli Serter, son derece aşık olduğu hürriyetin kolay elde 

edilebilecek bir şey olmadığını anlıyor ve "Adalet bir vehim, hiirrivet bir 

lıayal" 101 diyerek bu yolda umutlu olmadığmı ifade etmeye çalışıyor. Fert için 

hürriyet gerekliyse, bunun ancak güç ve kuvvetle olabileceğini dile getiriyor ve 

aksi taktirde bir insanın hürriyetten nasibinin olsa olsa zillet ve mihnet 

olduğunu belirtiyor. Ancak uzun bir zaman derin bir yalnızlığın içinde yaşayan 

Adli, artık bu kavramların birer hayal olduğunu söylüyor. Adalete muhtaç 

olduğunu devamlı dile getirerek, onu hayal etmenin dahi kendisini yaşattığını 

belirtiyor. B ütün bu ifadelerden onun, hayat karşısında almış olduğu tavrı n 

kötümser olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Dünyayı bir işkence sahnesi olarak 

görüyor. İnanlardan adalet ya da insaf beklemeyi bile gaflet olarak kabul ediyor. 

Ona göre zayıfın bu dünyada yaşama şansı yoktur: 

Cihan, ibret-feza bir salıne-i zulm ii lıiyanettir 

97. Bk. 2.mlf.. a.g.e .. I. 117. 
98. Bk. a.mır.. a.g.e .. I. 117. 
99. Bk. a.mlf.. a.g.e., I. 118. 
100. Bk. a.mlf.. a.g.e., I. 126. 
101. Bk. a.mlf.. a.g.e .. I. 155 
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Beşerden ma 'de/et, insfij iinıfd etmek ne gaflettir! 

Miibeccel olmak istersen kavf ol, çünkü alemde 

Zayifin birnas/bi varsa lıüsrandan ibarettir. 102 

99 

Şair bu duygular ve bu ıstırap içinde pek çok şeye soğuk, katı ve ümitsiz 

bakmıştır. 

Ölüm yılı olan 1956'e kadar Türkiye'de meydana gelen siyasal, sosyal ve 

benzeri pek çok konuya değinmiş ve bu konularda düşüncelerini belirtmiştir. 

Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesini alkışlamış, bu savaşın Türkiye'yi 

dünyaya tanıttığım, askeri şanımızı daha da yücelttiğini ve dünyanın 

Mehmetçiğin bu büyük başarısını yad ettiğini belirtmiştir. 103 Uzun bir süre 

Mısır'da kalması, Kral Faruk'un himayesini görmesi onda doğal olarak Mısır 

ve Mısır halkına karşı her zaman minnet duygulan beslemesine neden olmuştur. 
Türk ve Mısır halkını her zaman kardeş iki millet olarak gördüğünü, bu arada 

Arap ve Türkleri birbirlerine bağlı bir unsur olarak telakkİ ettiğini ve Arapları 

düşman sayınanın bir hata olacağını belirtmiştir. 104 

Türkiim ve Ilikin Mısır tabiiyetim vardır, 

Tiirkliiğe karşı, lıtışa, bir adtıvetim yoktur! 

Zalimden çok zulmiine gayzım, şiddetilll vardır 

Hasımlarıma hatta bir husımıetim yoktur! 

Milletimi severim, ona nispetinı vardır, 

Başka hiçbir partiye mensubiyetim yoktur! 

Yaşlar dökecek kadar derin rikkatim vardır105 

ıo2 . Bk. a.mlf.. a.g.e .. I. 22 
ı 03. B k. a.mlf.. a.g. e.. ll. 21. 
ı 04. B k. a.mlf.. a.g.e .. III. 25 . 
105. B k. a.mlf .. a.g.e .. lll. 78. 

Kah i re, 30 Temmuz 1955 
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Mısır'da Türklere karşı genelde yakın bir ilgi vardır. Bu ilgiyi bu 
satırların yazarı da Mısır' da bulunduğu yıllarda (2002-2004) hissetmişti. İhsan 
Adli'nin bahsettiği yıllar 1914-1956 yılları arasıdır. İhsan Adli'nin o yıllarda 
şikayetçi olduğu konu bugün de geçerliliğini korumaktadır: 

"Türk'üm" dedim. Sordu: Müslüman mısın? 

I . . k. d s . ?106 
yı ı sonna ı: en msan mısın . 

"Hak suhulet, süratle vanlmayan hedeftir; hak yolunda cefaya 
katlanmak bir şereftir! 107 diyor İhsan Adli. Hayatı boyunca hep doğru bildiği 
yolda, çileli bir iş olarak gördüğü demokrasi yolunda bir anlamda yapayalnız 
yürümüştür. İdealleri uğruna anavatandan sürülmeyi dahi göze alabilmiştir. Bu 
demokrasi yolunda sefalet, açlık , her tür afeti tatmıştır: 

Soframıza oturmuş, yemeğe başlamıştık, 

Ortada bir şey yoktu, patates lıaşlamıştık! 

Ekmeğimiz çok azdı, yemeğin yoktu tadı 

Zeki oğlum lıer şeyi gözlerimden anladı, 

- Ekmek az diye mi, baba, sen yemiyorsun? 

Sevgili annerne de neden yedirmiyorsun?! 

Öyleyse ben demem; beraber aç olalım! 

- Doywıcaya kadar ye; bize bakma güzel im! 

Ağlayarak kalkmıştı sofradan melek yavrum 

Hep ağiaştı k ben lıfılen içimden ağlıyorum! 108 

106. Bk. a.mlf .. a.g.e .. I. 173 . 
I 07. B k. a.mlf.. a.g.e .. III. 39. 
108. Bk. a.ınlf.. a.g.e .. lll. 65 . 

Kahire, 26 Ağustos 1955 
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Bu aradan İhsan Adll'nin, şiirlerinden Bektaşi olduğunu anlamaktayız. 
Şiirlerinde yer yer Bektaşi Tekkesi'nden, Şeyhi Ahmet Sırrı Babadan bahsetmiş 
ve ona şeyhim diye hitap etmiştir: 

Cisnıanf, rııhanf, elitu/en bin iş. 

Bin kermnet doğar Sırrı Baba 'nın! ... 109 

Babamrza hürmet vazifenı oldu 

Gönlünı tekkesinin feyziyle doldu 

O bir tekke değil, küçük bir cennet! 

Tekkeyi cennete çeviren kuvvet 

Ulu himmetidir Sırrı Baba 'nın! 110 

"Ali "nin yenilmez aslan kuvveti! 

Bundadır her srrrı her kerameti 

M uradına eren çoktur yüzünden 

Mübarek yüzünü gördüğüm günden' 11 

"Sırrı Baba "nın yok cihanda eşi 

Göğsünde taşıyor aşkı, ateşi 

Ne söylesen azdır şeylıinıe dair! 

ı 09. B k. a.mıf .. a.g.e., 1. ı 97. 
ı ıo. Bk. a.mlf.. a.g.e .. I. ı98. 
ı ı 1. Bk. a.mlf., a.g.e., I, ı97. 

Kahire, 7 Şubat 1946 

Kahire, 7 Şubat 1946 

Kahire, 7 Şubat 1946 
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Bektaşilik haktan zatuıa ata 

Ona "Şey/ı-i Ekber" dememek hata! 112 

Kahire , 7 Şubat 1947 

Bütün bu söylenenlerden sonra ihsan Adli'yi daha iyi anlayabilmek için 

hayatının özeti mahiyetinde ve kendi ifadeleri olan aşağıdaki parçay ı okumak 

yararlı olacaktır. Öyle anlaşılıyor ki, o, hayatı boyunca kendisine yapılanlara 

karşı bir özür beklemiştir. Kendisine uzatılacak eli her şeye rağmen, kabul 

etmeye kendisini hazır hissetıniştir. Ancak o e l, kendisine hiçbir zaman 

uzatılınamış ve bunun üzüntüsünü hep yaşamıştır: 113 

" ... Şimdiye kadar iğf"al ettikleri admnlar benden özür dileyecekleri yerde 

ben onlardmı af diledim. Kimse beni miicrinı diye gösreremez.' Buna imkan 

olsay(h , şinuliye kadar çoktan kanun pençesine teslim edili rdim. Kanımdan 

başka itham vastta.H tanmıryorum. Memleketimin yanltş zihniyetini bilmez 

değilim. Daha geçenlerde İstanbul radyosunda biri hararetle, bağtreırak 

söylüyordu: Kanım suçlu bulsım bulmasın, milli vicdamn ajf"edemeyeceği 

töhmetl er vard1 r. Sımlar avanıji rf!Hine söylenmiş söz/ erdi r. K anunlar mi lif 

vicdandan doğar.' Kimse kanunun emir ve nchyetmediği hususata icbar 

edi l enzez.' ... 

Fe lake tim, İzmir-Kasaba kaymakanıt iken. 1913 senesi Haziran 

bidayetinde tevkifimden başlar; "Talat"m alçakça tevkifimi emretmesine hiçbir 

sebep yoktu.' Elimde lıiisnü hizmetimc dair verilm iş muzbatalar var "H aile-i 

Mahmut Şevket-Hürriyet Kurbanlan" mülıinz eserinu/e bana kcyf"i olarak 

yapttkları alçaklıklan enzar-ı ibrete koydum.' .. . 

Eben an ecddin vatana hizmet etmiş bir admm keyf"i olarak düşman 

arazisine sevk için, meşru bir hükümet ne gibi bir sebep der miyan edebilir. 

Milletimden hiçbir fert çıkrp da esbab-ı nefyimi somıadt. lifil-i harpte bilfarz 

Paris 'te müremekkin bir ''A lsas "lıyı Frans1z Hiikümeti Almanya'ya nefy ve 

112. Bk. a. mlf, a.g.e .. I. 199. 
113 . Bk. a.m!f, a.g. e., III , 116-120. 



SÜRGÜNDE UNUTULMUŞ BİR ŞAiR: İHSAN ADLI SERTER 103 

tağrib etseydi mağdurun lehine ve hükümetin aleyhine bütün Fransızlan ktyam 

ve goleyan lıftlinde göriirdü! ... ! 

Benim milletimden "helfıllik dileğim" gençlere kendimi affettirmek için 

değildi! Ben buna· muhtaç değilinı. Gençlerden maksat kemale ermiş 

gençlerdiri Toy gençlere sözüm yoktur! ... 

Beni sevdiğine kani olduğum genç ve onun bu lıusustaki fikrinin isabetini 

teyit eden ailem - beni sevdikleri ve muhafaza etmek istedikleri için, gaflet ve 

hataya diişiiyorlar. Ben açıklamazsanı, bunları kimsenin bilmeyeceğini 

zmmediyorlar. 

Bir giin bir Mik im bir samktan sormuş: Filan ciirmii niye işledin?- İftira 

efendim, demiş!- İnkfır mı ediyorsun? Beş şahit re 'yulayn görmüşler! Hakim 

Efendi! Beş kişi, bu da söz mü? Ben size görmeyen beş bin kişi getireyim!! 

Hükümetimi temsil eden konsolosluğun idaresizliği bilakis teşvikiyle 

lıfıdis olan ve derin teessüjlerime malıal veren o zamanki "olay"ları örtmeye 

imkan yoktur. Gerek miişahede ve gerek nakil suretiyle millet bunu öğrenmiştir. 

İz/cil edildiğine, edilmekte olduğuna şiiplıe yoktur. Müdafaamı miicrimiyetime 

değil. giin kadar aşikar olan mazlumiyetime bina ediyorum. 

Milletim/e barışmak istedim, af ve heliiilik diledim. MISlr'da bir adet 

vardır; barışmak isteyen iki kişiden kendini haksız sayan lıasnwwı tepesini 

öper! Milletimin huzurunda eğildim: Başımı öpsiinler diye değil! Kulağuna 

birkaç kişi olsun bu sözleri fıstldasın diye! - "Aziz vatandaş! Sana yapılan 

mezalim yürekler sıziatacak kadar azinıdir. Sundmı sen mutazarnr oldun, fakat 

milletimiz de kar etmedi!" 

Beni karşt!aruıda eğilmiş gören ciicelerin tepemi öpecekleri yerde, Ali 

Kemal'e yaptıkları gibi sapalar ve taşlarla beynimi delmeye çalışttk/arım 

göriince, Namtk Kemal'in dediği: -"Yüksel ki yerin bu yer değildir!" sözüne 

ittibfıen başımı kaldırdmı; isyan kastıyla değil! Buna ne malıni ne de imkftn 

vardır! 

Gafil beşeriyetİn asırlar boyunca taşiayıp yüzünü göziinii parçalayarak 

miistekreh bir şekle soktuğu Gize 4enksine yapılan lıakareti milletimden bana 

da yapacaklar bulunabilir! Ne kadar çirkin bir şekle soksalar, eserlerimi ve 
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şiirlerimi okuyacaklarm dikkat ve hürmetlerini men edemezler. Esbfib-ı 

miidôfaamı imklin dahilinde hazırladım! Ben öldükten sonra sırtlan hilkatli 

düşmaniarım naşınıı dişleyemeyeceklerdir. " 

İhsan Adli Serter 

Kahire, 1956 

Sonuç olarak, İhsan Adli, Türk tarihinin önemli bir devresinde kısa süreli 
de olsa görev almış ve önemli eserler kaleme almıştır. İlk olarak Kahire Ain 
Shams Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Azze 
Abdurrahman es-Savl, daha sonra da Osmangazi Üniversitesi , Fen Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerinde Müzeyyen Buttanrı , son 
olarak da tarafıından bu çalışma ile kaleme alınmış olan İhsan Adli SER TER' in 

bu üç çalışma göz önüne alınarak , ayrıntılı olarak ele alınmasının son dönem 
Türk tarihi ve edebiyatı açısından yararlı olacağı düşüncesini taşımaktayım. 




