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MUALLIM ABDULLAH MAHIR IZ 

PROF . DR. MUSTAFA iSMET UZUN 
Marmara Üniversitesi 

I. Ailesi 

A'dad biterdi Allah Allah, 

Evsaft eğer olunsa ta'dad 

K. E. Kürkçüoğlu 

Mahir İz, 29 Ocak 1895'te (2 Şaban 1312 h./ 15 Kanfuıusaru 1310 r.) o zamanlar Üsküdar'a 

bağlı olan Beykoz'da, Abraham Paşa ko rusuna bitişik bir evde doğmuştur. 

Vefatının da Paşabahçe semtinde vuku bulması, kendisinin bir ömür boyu süren Boğa

ziçi sevgisinin takdir-i ilahi ile te'yid edilmiş müşahhas bir delili sayılabilir. İstanbul'da 
bir hayli yıl oturduğu semtler arasında Beylerbeyi ve Bağlarbaşı/Kuruçeşme de bulun

makla birlikte yaygın ve örgün eğitim hizmetiyle bereketlenen ömrünün pek çok yılı

nı Çengelköy'deki Kuleli Askeri Lisesi, Üsküdar Paşakapısı Orta Mekteqi, Haydarpaşa 
Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü gibi beldemizin tanınmış 

eğitim kurumlarında g~çirmiş olması, Mahir Hocamızı Üsküdar'ın sadık mukimlerin

den ve bu beldede iz bırakmış isimlerin önde gelenlerinden bir değerli şahsiyet kabul 

etmeye imkan vermektedir. Yınebu sebeplerle onu Osmanlı Medeniyetinin her bakım

dan kadlm merkezlerinden biri olan bu şehrin eviatiarına kazandırabiieceği mümtaz 

özelliklere gerçekten sahip olmuş bulunanlara verilen bir vasfı.nı ifade eden "İstanbul"

lu bir isim olarak ta anmak gereklidir. 

Çocukluk ve gençlikyılları kısmen İstarıbul dışında geçmiş olsa bile evinde ve çevresin

de yaşayan İstanbul kültürü, onun her bakımdan temessül ettiği bu medeni değerlerle 

içi içe yaşamış bir ld.şiliğe sahip olduğunu ifade eder.1 Mahir İz' in şahsında mükemmel 
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denecek şekilde tecessüm eden "İstanbul Beyefendiliği"ne ait bu vasıflar, ona yetişen 

nesillerin lıafızalarında ve kimliklerinde unutulmaz izler bıralanıştır. Şüphesiz sadat
tan olması d?.onun kimliğinin mümtaz ve müstesna bir ·değeridir. Çocukluk yıllarının 
en feyizli devresinin Medirıe'de, ağllş-i ResUl'de geçmiş bulunması da şahsiyetini taç
landıran birinayet-i Süblıamve bereket-i Nebiy-yi Ralımam olmuştur. 

·Babası Külahizadeler niınuyla anılan, ilmiyeye mensup bir aileden, Medirıe ve Anka

ra kadılı.klarında bulunmuş, Medirıe-i Münevvere Mollası Seyyid İsmail Abdülhalim 
Efendi' dir. Annesi de kadı ve şeyhülislfunlaryetiştirmiş Erzurumlu Çelebizadeler aile
sine mensup Raife Hanım' dır. 

Malıir Hoca, babasından balısederken 11 ilmi müzakereye, sohbete, yemeğe, iyi suya, ki
taplara, halıya ve ince ev eşyasına merakı vardı" demekte ve onu 11 her gittiği yerde ilim 
adamları ile münasebet kuralj onlarla sohbetler eder ve isteyenlere mutlaka bir eser oku
tur' cümleleriyle tanıtmaktadır. Anlaşıldığına göre Hoca ebeveYJ?inden irsen devraldığı 
bu özelliklere, İstanbul' lin güZlde illin, kültür ve sanat çevresinderi aerleruği seçkin ve 

değerli güzellikleri eklemesini bilmiş, hayatını da bu şekilde geçirmiştir. 

Malıir ~o ca, Ab dülhalim Efendi'nin üçü küçükyaşta vefat eden dokuz eviadının Bihin, 
Servet, Abdülmennan, Güzin ve Fahir2 isimlerini taşıyan, yaşayan altı çocuğundan biri 
ve erkeklerin en büyüğüdür. 

II. Tahsili 

Küçük Malıir'in tahsil hayatı, babasının kadılık vazifesi dolayısıyla, kendisi henüz beş 

yaşındayken İstanbul'dan ayrılmasının ardından başlamış ve Osmanlı coğrafyasının 



MUALLiM ABDULLAH MAHIR IZ 

Mahirİz 

DavutP~a 

Onaoku 

MUdürillkeo 

muhtelif şehirlerinde sürmüştür. İlk tahsiline babasının görevli bulunduğu Midilli'de 

· adım attı. Balıkesir İdadisi'nin ilk losınında okudu. Burada bir taraftan da, o zaman Os

manlı medeniyetinde önem verilen bir gelenek halinde yaşayan uygulamayla, kendisi

ne husus! hocalıkyapmak üzere babası tarafından İstanbul'dan getirilen Saraybosna'lı 

müderris Mahmud Nec1 Efendi'den dersler almaya başladı. 

Mahi.r Bey'in "sebeb-ifeyzimdir'' dediği bu zat, Osmanlı eğitim hayatında titizlikle 

yaşatıldığı görülen bir anlayışla, ileriki yıllarda da ailenin dolaştığı heryere onlarla be

raber gitmiş ve küçük Mahir'e özel dersler vererek onu yetiştiren bir isim olmuştur. 

Hoca, hatıralarında Balıkesir'de bu zattan Tuhfe-i Vehbi'yi okuyup ezberlediğini nak

letmektedir.3 On yaşında İstanbul'a döndüklerinde Eğrikapı Rüşdiye'sine devam etti. 

Oradan ailece Isparta'ya gidilince tahsilini buradaki mektepte sürdürdü. 

On üç yaşındayken, kadılığına tayin edilen babasıyla Medine-i Münevvere'ye gitti. Bir 

taraftan Rüşdiye'ye devam ederken bir taraftan da hacasından Arap dili ve Edebiyatı 

yanında çeşitli dini dersler ve kitaplar okuyarak kendini yetiştirdi. Altı ay içine Arapça 

konuşmaya başladı. Hatıralarında "Medine'nin, ogülzar-ınübüvvetinfeyzisayesin

de" hocasıyla tanınmış hadis kitaplarından Camiu's-sa@.r,4 Kenzü'l-ummaf!> gibi mu

halled eserleri okuduğunu, ayrıca 11 akşamdan hazırladığı soruları hocasına sora

rak müzakere ettiklerini" yazmaktadır. Bu çalışmalar sırasında Neci Efendi'nin: 11 Sen 

bu merak ve bu çalışmayla devam edersen on sekiz yaşına geldiğin zaman Fatih 

hocalan arasında 'müşarü'n-bi'l-benan/parmakla gösterilecek kadar tanınmış' 

olursun" diyerek kendisini teşvik ettiğini nakletmektedir. 
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Mah:i.r İz İstanbul 

Yüksekİslam 

Enstütüsü.ode 1965 

mezunlanyla 

Nitekim, Malıir Bey' in, hocasının adeta keramet göstererek küçük bir çocukken işaret 
ettiği bu seviyeye daha Sultani'yi bitirir bitirmez eriştiğini ve zamanla kendisini daha 

da yetiştirdiğini söylemek gerekir. Ayrıca hocası, Medine'de yaptıklan derslerin feyiz ve 

bereketini ~gulayarak: "Sen benim kırkyıllık emeğimi, bu suallerin sayesinde on 

dokuz ayda topladın" sözleriyle değerlendirdiğini belirtir. Yine bu sıralarda İsa RUhi 

Efendi'den de Farsça' sını ilerietme imkarn bulmuştur. 
Bu bilgiler Malıir Bey'iİı kuvvetli bir dini tahsil gördüğünü düşünmemizi tabii kılsa 

da kendisinin çoğunlukla tekrarladığı "ben meslek adanu değilim" sözü onun, üstadı 
Mehmed Akif gibi tevazuuyla alakalı olsa gerektir. 

Ailece, trenle Şam'a oradan da Beyrut'a geçerek, denizyoluyla tekrar İstanbul'a döndük
ten sonra iki yıl Vefa İdadi'sinde6 öğrenim gördü. Bu yıllarda "gazete okumaya merak 
sardığın ı, İkdam gazetesi başta olmak üzere İstanbul gazetelermisütün s ütün oku
duğunu, o zamana kadar duymadığı meselelerle ilgilenmeye başladığıni' belirten 
M ahir Bey'in bu devrede artıkmemleket meseleleriyle yakından ilgilenmeye başladığını 

söylemek mümkündür. Yın e bu sırada "hak" kavramını iyice benimsediğini ve: 

"Haktadır, haktır, en büyük kuvvet" 

mısraının bunu ifade ettiğini söylemektedir. Mernlekette cereyan eden ve esas itibariyle 
ittihad ve Terakki fırkası ve idarecilerinin sebep oldukları acı olaylar lkendisinin, her 

ne kadar geçici de olsa hayatta, yaygın bir düstur olan "el-h~ü limen galebe 1 ga
lip olanın hükmü geçerlidir." kaidesinin yürürlükte olduğunu arılamasına yaramıştır. 

Artık onun için, muallimlik yanında, hayatının sonuna kadar memleket meseleleriyle 

yakından ilgilerıeceği ve bildiği doğruiarı hayata geçirmek için elinden, dilinden ve 

kaleminden geleni yapmaya gayret edeceği yeni bir saha açılmış olrnaktaydı. 
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Mahlriz 

ÖzelFatih 
Kolejinde 

ÖğrencUeriyle 

Genç Mah.ir'in, babasının kadı olarak tayin edildiği Ankara' daki günleri de birkaç nok
tadan ona farklı hususiyeder kazand.ırınışnr: Birincisi Ankara Sultarusi'nden mezun 
olmasının ardından (1916) ayın okulun ilk lasmında başladığı Türkçe muallimliğiyle, 
elli dokuz yıl sürecek olan verimli, başarılı bir öğretmenlik hayatına -sevdiği tabirle 
muallimliğe- adım atmış olmasıdır. 

İkincisi bu sırada Milli Mücadele'ye katılmak üzere İstanbul'dan gizlice Ankara'ya gel
miş olan Mehmed Akif Bey' den Arapça, Farsça ve Fransızca edebi metinler okuyar ak 
kendini daha iyi yetiştirme imkarn bulması dır. Bu münasebetin daha sonraki yıllarda, 
hocalık- talebelik münasebetirıden ileriye giderek yakın bir dostluğa dönüşmesi de 
ayrıca önemlidir.7 

Yın e bu yıllarda, Büyük Millet Meclisi hükümetinin Şer'iyye ve EvkafVekaıeti'ne bağlı 
Te'lifatve Tedldkat-ı İslanuyye Encümeni üyeliğiyle Ankara'ya gelmiş bulunan ve son
ralan İstanbul Dartilfünfı.n Edebiyat Fakültesi Şerh-i Mütt1n Profesörü olarak hizmet 
verecek olan, müderris Ömer Ferit Bey (Kam) ile taruşarak ondan da faydalanrnıştı. 

Mah.ir Bey bir yandan. da Türkiye B,üyük Millet Meclisi'nde -gizli celseler dahil- zabıt 

katibi, zabıt mümeyyizi ve ikinci grup şefi sıfatıyla dörtyıl çalışmıştır. Bu görev ona Milli 
Mücadele yıllarında cereyan eden olayların iç yüzünü bilmek, memleketin geçirdiği 
badireleri yakından takip etmek imk8n.ırıı vermiş olması balamından da çok önemlidir. 

Ayrıca bu sıralarda şiir yazmaya da başlamış, hatta "bi'l-bedahe 1 arnnda şiir söyleme
de" oldukça meleke kazanmıştı. Nitekim hatıralarında, Ankara kadısı Aşir Molla'nın 
küçük oğlu ve sonralan meşhur bir heykeltıraş olarak ün kazanacak olan Ratip Aşir'in 
yaptığı resimlerin altına latalaryazdığını nakletmektedir: Aşağıdaki la.t'alar onun arnn
da şiir söyleme kabiliyetini ortaya koyan güzel örneklerdir. 
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Mahlrİz'in 

· Os kildar Orta 

Mektebi muallimi 

iken bazulanan 

Sicil Cüzdanı 

Mevlana türbesiyle ilgili resim için yazdığı: 

Görünen türbe-i zi-izz ü aza 

Merkad-i H~zret-i Mevlt1na'dır 

Varsa ger çeşm-i. bastrette cila 

Fertev-ifeyzi onun peydadır8 

Hırıstiyanları heyecanlandıracak şekilde resmedilmiş, puta sarılmış bir papazın yer 

aldığı tablo için mü'min ld.mliğiyle söylediği: 

Belirir çehre-i meş'umunda 

Bir siyah zıll-i kesif-i ilhad 

Olamaz şu'le-i Hak'tan başka 

Edecek şem'a-i hakkı tkad9 

kıt'aları bunlardandır. 

"Jüf-i Şegaf/ Aşkın Aksi" başlıklı, aslında bir gazel oları ilk şiiriyle daha birkaç şiirini 

Maksud Kamrarı takma adıyla Sultanİ Müdürü Haydar Bey tarafından Ankara' da çıka
rılmış olan Sa1y mecmuasında yayımladı. 
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III. Çalışma Hayatı 

Mahirİz'in 

el yazısı 

Mabi.r İz'in en önemli vasfı, etkili ve çok sevilen bir muallim oluşudur. "Çok heyecanlı 

ve neşeli geçti" dediği hocalık hayatında, mu allimliği daima ilk planda tutmuş, bulun

duğu diğer vazifelerini de öğretmenliğin yanında sürdünnüştür. Hocanın bir taraftan 

öğrenmek diğer taraftan da öğretmek şeklindeki öğretmenlik anlayışıru onun Muallim 

Naci'ye ait sık sık telcrarladığı: 

Dersi bitmez bir debistan-ı hakayıktır cihan 

Onda en kamil muallimler sebak-handır bütün 

beyti de göstermektedir.10 

Çalışma hayatına, daha doğrusu memuriyete Ankara'da, mezun olduğu Sultam'nin 

ilk lasmına muallim tayin edilerek başlamıştır. Bu görevine ek olarak Ankara Sanayi 

Mektebi'nde de hocalık yapmıştır. Aslında hocanın hayatı boyunca kişiliğinin ayrılmaz 

bir parçası olarak ele alınacak değerdeki öğretmenliği yanında, ona emsatine nazaran 

farklı bir ayrıcalık kazandıran TBMM zabıt katipliğinden öncelikle ve biraz genişçe 

bahsetmek yerinde olacaktır. 
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ı. Meclis Zabıt Katipliği 

Mahiriz 
kardeşleriyle 

Bu görev ona, Milli Mücadele'nin hazırlık yıllarını, başlangıcını ve zaferle neticelen

mesinin resı:n1 tarihe intikili etmeyen arka planını; zaferin ardından geli_şen olayları, 

Meclisin ilk yıllarından beri zabıt katibi sıfanyla içinde bulunarak ve bütün heyecanı ile 

yaşayıp müşahede ederek çeşitli yönleriyle idr ak etmek imkanrm vermişti. Osmanlı'dan 
Cumhuriyet' e geçişin müsbet-menfi bütün safhalanni, etraflıca bilen az sayıdaki isim

lerden biri olarak, memleketin geçirdiği sıkıntıları yaşayarak bilmek gibi bir özellik ka

zandırmışn. Ayrıca, bu bilgilerin ışığında memleketin geleceğini inşa etmede emsaline 

göre, daha isabetli fikirlere sahip olmuş ve öğretmenlik mesleğinin verdiği imkanlarla 

bu konudaki doğruları genç nesillere usUlüyle aktarmada büyük bir başarı elde etrnişti.11 

Bir Ankara Hatırası 

Hatıralarından anlaşıldığına g.öre M8.hfr Hoca'nın Ankara devresindeki hayannın en 

önemli ve kendisini çok etkilemiş, heyecanlandırmiş bir hadisesi de Trabzon Mebusu 

Ali Şükiü Bey'in devrin önde gelen idarecilerinin yönlendirmesi ile Top al Osman eliyle 

şehid edilmesi olmuştur. 

Yılların İzi'nde, bu konudaki şu satırları dikkat çekicidir: "M eclis'teki ve diğer devlet diıi
relerindekibütün memurlar ifindeyalnızben, derinbir üzüntü ifindecenazeye iştirak 

ettim. Hayatımda ilk taşıdığım tabut da, mübarek şehid merhumAli Şükrü Bey'inki 
idi. O akşam eve döndüğümzaman büyükbir teessür ifinde şumersiyeyiyazdım: 
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Şernd-i Millet Ali Şükrü Bey'in RUh-ı Mübecceline 

Ey ruh-i mübarek! Seni bir sail-i menhı1s 

Şekrtıh-ı haklkatte şehid eyledi efsı1s ... 

Birdest-i mehfn, dest-i şak~ dest-i hıyanet, 

ihnak ile mahveyledi, kahreyledi, ltı'net. 

Kalin, kalemin rehberi olmuştu sedadzn, 

Her yerde tecellf-i haklkatti muradın. 

Kurban-ıfazfletsin, evet hiç şüphe yoktur, 

Mağdur-ı hakikatsin eveti aleme makdur 

İjntı-yı şehtımet 

Tarih ile müsbet 

Sen ölmedin as ltı, öZemez çünkü hakikat! 

Hiç görmedi hilkat. 

Bir böyle tecellisini kanun- ı Hüdtı'nın 

Makkur-ı zebun olduğunu ekl-i hüdanın. 

Ölmezsin evet, ytıd-ı hazininle yaşarken. 

Sen sine-i millette kalzrsın ebediyyen. 

Tahlid edecek jazZını tarih-i milel de, 

Destan olacak aleme her darb-ı meselde, 

Bir hadise-i mefhareti şanlı gazanın. 

Her yad-ı gam-engtzi birer Zevka-i nefrin 

Bir ateş-i pür kfn. 

Ey her sesi bir veed-i hamiyyetle kurUştın 

Fikr uğruna, hak uğruna, nur uğruna kurban! 

Mejkure ve dfnin 

Her azm-i metinin 

Etvar-ı tecellisini ta'yfn eder ancak 

İ'caz ü fesahatle o bir tek hecedir: Hak! 

Ey arz-ı fecayi'deki naküs-ı mezalim 

Her darbesi bir umde-i hürriyyeti hadim 

Her sayha-i şumun 

Mat' unu umumun. 

4 Nisan 1339 r. (1923)12 
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_ ._,...\'j- ·· · ·- MehmetAld 

Mah!rİz'e 

gönderdiği 

Mektup 

MahirİzveAli · 

N"ıhat Tarlan • 

talebelen Mehmed 

Çawşoglu ile ... 

2. İstanbul'a Dönüş 

,· ~- : ~~ .. J.; J:;~ .- ..,~.· (:~~ 
' " .. . . 
. ..r •. ") • .- : .;..-: :Ai ·_, ı- . .:A. .. ...., 

• u~ : ...:.:.: • .IJ~-~-~~:· . .J·~·-~ 
-..... ~. ~-,- ,,..;,/ ~~ 
'""""~'o 

. . L'· . 

- ·~ -
ll•·hmrd Akif Bcr'ln M4.hlr !1 Bcy"c ~ı .. ır'don 

J,:iindrrdıg-1 rC"~lm \'~ >ır'k:botn.t yudıta kat';ı: 

- l!~thlr !ky oı:ıumu .. , -

Ot~ yüzüm böyle ;,~rdtS:ç;ı :ı~rm:\kd.'\, !3.kô\l. 
Sorm:ı::ın Iç yU:UmUn n·nı;inf: Yü.ıh~r l:ar.ı."1 

lknl kendlntdtn utMdınh, h:1klk:ı.t. ~imdi, 
lkUl:ı hiç ~nzrn1cycn .silrellmJn nl:uı%.1t:L"'· 

ıa Rccrp J 3-4~ 

~lehmed Alılf 

Mahir Hoca, Ankara'nın h~et merkezi olacağını öğrenince İstanbul'a gelmek ve 
yüksek tahsilini burada gerçekleştirmek maksadıyla meclisteki görevinden ayrıldı. 
Maarifvekclletine müracaatla İstanbul'da ders saati az bir mektepte hocalık talebinde 
bulundu. Sultanselim'deki İmam-Hatip Mektebi'nin tarihhocalığına tayin edilince İs
tanbul'a döndü (16 Aralık 1924). 

3. Yüksek Tahsili 

Mahir İz öğretmenliğe devam ederken bir taraftan da üniversite tahsilini tamamlamak 
üzere önce Bezacı Mektebi'ne devam etmişti. Ancak, derslere devam meselesinde kar
şılaştığı zorluklaryüzünden buraya uyum sağlayamayınca Kimya ve HukukFakülteleri
ne yazılıp bir süre devam ettiyse de sonunda Edebiyat Fakültesi'nde karar laldı. Burada 
Ankara'dayken kendisinden feyiz aldığı Şerh-iMütün Müdertisi Ferid Kam Bey'den 

telcrar istifade imkarn buldu. 
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Edebiyat Fakültesi'~ ders ve devam süresini bitirdikten sonra, yakİn tarihimizin 

önemli isimlerinden şair Adanalı Hayret Efendi üzerinde hazırlayacağı mezuniyet te-
r 

zini tamamlayamadan Edremit Orta Mektebi müdürlüğüne tayin edildi (12 Eylüll93Ş). 

4 . Mualli..n1 Mahir Bey 

Mahir Hoca'nın muallimlik hayatı çok feyizli ve b ereketli geçmiştir. İstanbul'daki 
mualliınlikleri Kadıköy Orta Mektebi, Fransız Saint Jean D'Arc Okulu, Halıcıoğlu ve 

Kuleli Askeri liseleri, Üsküdar Paşakapısı ve Davutpaşa Orta mekteplerinde devam 
eorruştir. · 

1936'da Beykoz Orta Mektebi Türkçe öğretmenliğiyle İstanbul'a dönünce tezini tamam

layıp 1938 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Ardından Nişantaşı Erkek Orta 
Mektebi müdürlüğüne getirildi. 

Mahir Hocanın muallimliği, Kemal Edip Bey' in: 

Bir melek-sfre~ velf-haslet mübarek zat idi 

Zümre-i ta'lim övünsün böyle bir insan ile 

rnısralarında ifade ettiği gibi ideal bir öğretinenin vasıflarına sahip olmasından kay
naklanmıştır. Bu vasıfları dolayısıyla etkili bir mualliın olarak hayatının en velud, 

milli kültürümüz bakırnından en faydalı olan ve kalıcı izler bırakan devresi, İstan

bul'un önde gelen liselerinden Haydarpaşa Lisesi ile İstanbul Yüksek İslam Ensti
tüsü'ndeki hocalıkları olduğundan bu yıllardaki çalışmalarını ayrı ayrı ele almak 
gerekecektir. 

a. Haydarpaşa Lisesi'nin Mahir Baba'sı 

Mahir İz'in orta öğretimdeki mual1im1ikhayatının en etkili devrelerinden belki de bi

rincisi, Haydarpaşa Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği olmuştur. Bu vazifeye tayini

ni "kendimce asıl yerimi buldum" cümlesiyle d~ğerlendiren Hoca'nın buradaki sınıf 

derslerinin dışında seminer adıyla mektebin her sınıfından bütün öğrencilerine açık 
olan serbest dersleri de büyük rağbet görmüştür. "Yedi sene orada taZebenin muhab
bet halesiyle çevrili ve huzur içinde vazife yaptım" ifadesiyle anlatan Mahir Bey, bu 

devrede okulun bütün öğrencileri arasında "Mahir Baba" adıyla anılarak, sevgi ve 
saygı gören bir öğretmen olmuştur. Burada kendisinin "rahle-i tedrlsi"nden geçerek 

milli kültürümüze önemli hizmetlerde bulunmuş olan tanınmış talebelen arasında 

bilhassa hat sanatında günümüzün en büyük otoritelerinden biri olan Bezacı M. Uğur 
Derman, Mehmed Akü ile Safahatüzerindeki çalışmaları ve yakın tarih konularında

ki araştırmalarıyla temayüz etmiş yazar M. Ertuğrul Düzdağ, yakın tarih konularında 

kalerne aldığı romanlarıyla öne çıkan edib ve mütefekkir Dr. Mehmet Niyazi Özdemir 

vardır. Ayrıca İstanbul Edebiyat Fakültesinin eski Türk edebiyatı hocalarından Prof. Dr. 
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Çengelköy Askeri 

Orta M ekıebinde 

Öğrencileriyle 1932 

Mehmed Çavuşoğlu ( v. 1987) ve çeşitli Üniversitelerde hizmet vermiş Prof. Dr. Osman 

Öztürk (v. Kasım 2014) gibi merhumlar da önemli isimİerdir. Bu gibi öğrencileri daha 

sonra Hoca ile irtibatını kesmemiş ve yalanlan arasına girerek her biri kendi alanında 

önemli hizinetler başarmış ilim, edebiyat ve sanat adamlan dır. 

M ahir Hoca kısa bir müddetİstanbul İmam-Hatip Mektebi müdürlüğünde (1958-1959) 

bulunmuş ve b~ada mektebin ilk mezunları olarak, sonralan İHL camiaşında önemli 

hizmetleri ve önder şahsiyetleriyle temayüz etmiş birçok is me hocalık yapmıştır. 

Mahir İz Çaınlıca Kız Lisesi edebiyat öğretmenliğinden yaş haddi sebebiyle emekliye 

ayrılmıştır. 

b. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 
(M. Ü İlahiyat Fakültes9 Hocalığı 

Mahir İz, emekli olduktan az sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde İslami Ede

biyat Tarihi hocalığı yapmak üzere yeniden mesleğine dönmüş~ (Oc~ ~960). Onun 

bu önemli hizmetine -rahmete vesile olması için hocaının cümleleri ile aktaralım- '~ .. 

vazife almaklığımı teklifedip tayinime sebep olan evvelce kendisiyle bir muarefem olma
yan [(emal Edip Bey {Kürkçüoğlu] ... " aracı olmuştur. Mab.ir Hoca Enstitüdeki ilk yılın 
ardından on yıl Tasavvuf Tarihi, Hitabet ve İrşad derslerini de okutın uştur. 

Hocanın bu. devredeki muallimliği, İmam-Hatip ve Y'tiksek İslam Enstitüsü'nün ilk ne

silleri üzerindeki derin ve kalıcı etkisinin ortaya çıktığı bir zaman dilimi olmuştur. Ay

nca büyük bir vukufla Tasavvuf dersini okutınası ve bu konuda ilk ders kitabını kaleme 

almış olması da çok önemlidir. Mahir Bey, okuttuğu diğer derslerinin yarıında "İstik

balin manevi miman" kabul ettiği Enstitü talebelen üzerinde en etkili eğitimcilerden 
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ve hocalardan biri kipiliğine sahiptir. Bu devredeki talebelerinin önde gelenleri arasın
da önce, kendisinin her balamdan hayrü'l-halefi. olan merhum Dr. Selçuk Eraydın'ı (v. 
1995) zilcretmek gerekir. Selçuk Bey Miliir Hoca'nın as is tanı sıfatıyla kendisinden en çok 

istifade etmiş talebelerindendir. Ayrıca, Tasavvufkitabmm hazırlanmasındaki mesaisi 
Miliir Hoca'nın kitabı Selçuk B eye imzalarken yazdığı ithaf cümleleri arasında yer alan: 

Mütevazi esere badt vü saik sensin 

Eser-i müştereki kim kime takdım etsin 

beytiyle açıkça belirttiği bir himmet ve gayret göstermişti. 13 Nitekim tanıyanların müş

terek tesbitleriyle Selçuk Eraydın, "Yüksek İslam Enstitüsü ve Fakülte yıllarındaki unu
tulmaz hizmetleriyle, Miliir İz Hocamızm yerini haklayla doldurmaya çalışarak bunda 

da büyük ölçüde başarılı olmuş himmetli, gayretli, fedakar bir ilim ve hizmet eri" olarak 

temayüz etmiştir.14 

Bu devredeki talebelerinden diğer isimler arasında, sonraki yıllarda Yüksek İslam Ens

titüsü'nün ve Türkiye' de İl alıiyat camiasının önde gelen ilim ve fikir önderlerinden ola
cak, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. M. Saim Yeprem, 

Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail E. Erünsal, Prof. Dr. 
Yaşar Fersahoğlu, Prof. Dr. Mahmud Çamdibi, Prof. Dr. Mustafa Bilge, Dr. Emin Işık, Dr. 

Nedim Urhan ile bu satırların yazarı da dahil pek çok isim zileredile bilir. 

1960 ilitililinden sonra Kur'an-ı Kerim'in Arapça aslının Latin harfleriyle basılması 

konusunda danışılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından davet edildiği Anka
ra'daki bir toplantıda, bu düşüncenin yanlışlığını ortaya koyarak teşebbüsten vazgeçil

mesini sağladı. Bunun yerine bir meaı hazırlanıp yayınlanmasının daha isabetli olacağı 
konusunda fikir birliği sağlanmasını temin etti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
bazırlatılanKur'an-ıKerım ve TürkçeAnlamı adlı eserin redaksiyon heyetine başkanlık 

yaptı. 

Hocanın önemli hizmetlerinden biri o devirde, sağ cenahta bir ilk olan Özel Fatih Kole
ji'nin kurucu müdürlüğünü yapmasıdır. Burada etrafına topladığı M. Ertuğrul Düzdağ, 
İsmail E. Erünsal, Mehmet Açıkgözoğlu, Ahmet Tezbaş ar, İzzet Ay, Oktay Demirsöz, 

Hayri Selçuk gibi çoğu. talebesi olan genç öğretrnenlerle idealist bir eğitim kadrosu 

oluşturmuş ve başarılı bir eğitim müessesesi kurmuştur (1965-1968). 

Yakalandığı akciğer kanseri neticesi, Paşabahçe Hastahan esi'nde 9 Temmuz 1974 günü 
vefat eden Miliir Hocamızın cenazesi ll Temmuz'da Erenköydeki Sahrayıcedid Ca

miinden kaldırılarak yanı başında bulunan ve aynı adı taşıyan mezarlığa defnedildi. 
Mezar taşındaki celi ta' lik "Muallim Mah.ir İz" ld.tabesi Uğur Derman hattıdır. 

Ölümü üzerine yakın dostu olan şairler tarafından tarih manzuıneleri ve mersiyeler 

yazılmış, hakkında otuz kadaryazıkaleme alınmıştır. Bunlardan çokyakın dostu Kemal 
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Edip Kürkçüoğlu merhumun iki mersiyesinden aşağıya dereettiğimiz şiir, aynı zaman

da onu kısa ve özlü olarak büyük bir isabet ve başanyla anlatan bir tarih manzumesidir: 

Çok Muhterem Üstadımız ·· 

Mahir İz Beyefendi'nin Vefatma Tarih 

Her nefs, nida-yı "irci't"ye, 

Elbette uyar dolunca mf'ad 

Teşvfşe düşüp de yolda kalmaz, 

Takvayı edenler uhrevt zad . . 

Bir arif-i kem-nazfr göçtü, 

Yanin yeridir ederse feryad 

Bir zat-ı güzini aldı bizden 

Meydan-ı fenada esti bir bad 

Aş ıktı Resul-i Kibriya'ya, 

Ba-hürmet ü hubb-i Al ü Evltıd 

-
Merbut idi Şah-ı Nakşbend'e, 

Görmüştü halifesinden imdad 
. -

Olmuştu, iarfk-ı H_ak dışında, 

BfhUde alakalardan azad 

Ermişti kemale fttratinde, 

Memduh-ı hasaiZ-i Hüda-dad 

A 'da d biterdi Allah Allah, 

Evsaft eğer olunsa ta'dad 

Zahirdi yüzünde nur-i tman, 

Tahirdi misal-i tıfl-i nevzad 

Sohbetleri ders-i ma'rifetti, 

Şübbanı ederdi kalben irşad 

Bezminde gönül düşerdi vecde, 

Tasvir edemez bu hali Bihzad 

üç dilde kılardı şairanın, 

Eş 'arını gür sesiyle inşad 
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Akif anılıncq. naklen ondan, 

Eylerdinikat-ı hikmet frad 

Pür-nur üç eser le iz bıraktı, 

Beyne'l-üdeba o tab'-ı vakkad 

Çok çekti düşüp cihanda derde, 

Bi-şüphe olur Cinan'da dil-şad 

Do lmaz yeri dehre gelmez artık, 

Bir böyle melek-nihad ü münkad 

Bir Fatiha armağan edip de, 

Her an onu canlar eylesin yad 

Tarihini hatifetti ilham, 

"Eyvan-ı Hüda'da Mahir üstad" (h. 1394) 

Hürmetkar-ı da..umsi 

Kemal Edib Kürkçüoğlu 

Vefatının ardından İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki talebelerinin 
yayımladığı Tohum dergisinin 86. sayısı (1975) Mahir İz Özel Sayısı olarak çıkarılmıştır. 

Yıllar sorıra talebelerinin teşviki ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Yılmaz Bayat'ın des

teğiyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin önünden Kısıklı istikametine uza
nan ·cad d eye törenle Mahi.r İz Caddesi adı verilmiştir (19 Haziran 1995). 

Zaman içinde İstanbul Pendik'te ve Bağcılar'da birer ilk Öğretim Okuluna da Mahi.r İz 

adı konulmuşnı.r. 

V. Bazı Önemli Özellikleri ve Hizmetleri 

1. Yazar Mabir İz 

Şiirlerinde Maksud Kamran, içtima1 ve edebi yazılarında Namık Yaz, ilmi yazılarında 

Abdullah Söğüt talana adını kullanan Mfıhir İz, özellikle 1960 sorırasında çıkan Diya
netGazetesi, DiyanetDergisi, Sebilürreşad, İslamMedeniyeti, İslam Düşüncesi, To
hum, Oku, Hilal gibi aylık mecmualarla, Yeni İstiklal, Bugün, YeniAsya gibi haftalık 
ve günlük gazetelerde kendi adıyla yazılar kaleme almıştır. 

Bu arada dini ve il.nll yayınlar yapmak üzere kurulan Sönmez Neş.riyat ve Matbaacılık 

Şirketi'nin iki yıl idare meclisi reisliğini yapmış ve şirketin çıkardığı, bilhassa o günlerin 
dindar gençleri üzerinde etkili bir yayın organı olan haftalık Yeni İstiklal gazetesinin 

ilk otuz sayısının başmakalelerini yazmıştır. 
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Mabir hocanın erken yaşlarda şililerini neşretmekle girdiği basın-yayın hayatı, ilerle

yen yaşlarında gittikçe artniış ve özellikle Yüksek İslam Hocalığı devresinden itibaren 

vefatina kadar artarak devam etmiştir. Bu devredeki yazılarının da milli-dini-ilmi-fikri 

konularda kaleme alındığı görülmektedir. Böylece Mahir Bey, birikimlerini her sevi

yeden daha geniş kitlelere ulaştı:rmış ve özellikle gençlere yol gösteren önemli isimler 

arasına girmiştir. 

2. Cemiyet Adamı Mahir İz 

Sosyal faaliyetleriyle d~ dikkat çeken Mahir İz, birçok cemiyet ve vakfın kuruluşuna 
katılmış, buralarda aktif hizmetlerde bulunmuştur. Burılar arasında, Millİ Mücade

le'yi desteklemek fuere Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önce Ankara' da kurulan 

Azm-i Milli Ceıniyeti, Ankara ve İstanbul'daki Muallimler Ceıniyeti yer almaktadır. 

İmam-Hatip okullarının kurulması ve yaşatılmasında önemli hizmetler görmüş ve 

görmekte olan İliın Yayma Cemiyeti'nde yıllarca ilim ve müşavere heyetinde yer 

alarak başkarılığını yapmış, halen İslanu ilimler alanında tertipiediği tartışmalı ilmi 

toplantılarla ve yayınlarıyla özellikle Türkiyenin ilahiyat alanındaki birikimini ortaya 

çıkaran ve kalite ~azanarak artmasını destekleyen isıarnı İlimler Araştırma Vakfı'nın 
kurucu başkarılığını üstlenmiş ve Milli Kültür Vakfı'nın da kuruculan arasında yer 

almıştır. 

Mabir İz, Erzurum'dan bağımsız aday olarak 1961 ve 1965 yıllarında senato seçimlerine 

katılmış sa da seçilememiştir. 

3 . Sohbet, Hitabet ve İnşad ÜstadıMahir İz 

Mabir İz' in en önemli taraflarından biri de çok sevilen bir sohbet adamı ve iyi bir hatip 

olmasıdır. Bunun yanında özellikle divan edebiyatının manzum mahsüllerini kendine 

has biredave sadaile pekgüzel şekilde hissedip etkili bir şekilde nev' i şahsına mahsus 
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bir tavırla okuması op.a ayrı birvasıfkazandırmıştır. 15 Merhum Kemal Ed.ip Kürkçüoğlu, 
kaleme aldığı mersiyede Mahir Beyin bu özelliğini: 

üç dilde kılardı şairimın, 

Eş arını gür sesiyle inşad 

Illl:sralarıyla pek veciz bir şekilde anlatmıştır. 

Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki hocalığından itibaren çeşitli fakültelerden öğrenciler 
başta olmak üzere üniversite hocaları, ilim, fikir ve sanat adamları ve halk ile yaptı
ğı sohbetlerinin İstanbul'un yazları Emirgan, Arnavutköy, Beşiktaş Yahya Efendi ve 
Kanlıca, kışları ise Erenköy gibi en güzel semtlerindeki cami bahçe ve müştem.ilatları, 
kurs odaları gibi mekanlarında birer ilim, irfan ve sanat mahfeli halinde yıllarca devam 
etmesi olmuştur. Aktif siyaset dışında kalmak şartıyla, dini-milli-fikri-edebi ve yakın 
tarihin olayları ve kişileri konularındaki bu zevkli s oh b etler, katılanları her bakımdan 
yetiştiren unutulmaz hanralarla dolu, zevkle dinlenilen birer serbest eğitim faaliyeti 
olmuştur. Nitekim bir gürı sohbete katılanlarda biri sofuların "kıl beşi kurtar başı" şek

linde bir ifadeyi darbımesel halinde tekrarladıklarını söyleyince, Mahir Hoca, bunun 
"dini yanlış anlamadan kaynaklandığını ve buna çok üzüldüğünü" söyleyerek kend.isi 
darbımeseli yeniden lt Kıl beşi, tut kardeşi, ye helal aşı, yap doğru her işi, bilsorumlu 
her kişi, ol hayır eşi, kurtar başı" şeklinde formüle etmişti. ıs 

Mahir Bey, ltbild.iğini başkasına öğretmekle mükellef olduğıı" ölçüsünden hareketle bu 
tarz sohbetlerin her zaman ve yerde herkes tarafından ihmal edilmemesi gerektiğine 
işaret ederek, lt bunun ihmalinin, fert ve cemiyet için halk ve Hak nazarında mes'fı
liyeti mfıcip olduğunu" vurgulardı. 

Hoca'nın bu konudaki faaliyetlerine başta İstanbul olmak üzere Anadolu'da verd.iği 
konferanslar ve konuşmaları da eklemek gerekir. 

Eserleri 

ı. Tasavvuf (İstanbul 1969,2000 [9. bs.]) 

Ytiksek İslam Enstitüsü'ndeki derslerinde asistanı Selçuk Eraydın'ın tuttuğıı notların 
müellif tarafından genişletilmesi ve tamamlanması suretiyle hazırlanmıştır. Konuların 
işlenişi suasında müelli.fin edebi birikimini es ere aktarması, ele aldığı tasavvufi mese
leleri çok sayıda Arapça, Farsça ve Türkçe beyti naklederek tasavvuf edebiyatını da en 
seçkin örnekleriyle açıklaması kitaba ayrı bir değer katmakta du. 

Baskıya hazulanması ve ilk neşri yakın talebelerinden Mustafa Uzun tarafından Ralı
le Yayınları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu baskının en dikkate değer yanlarından 

biri, Hocanın dini yayınlara maddi-manevi balamlardan seviye ve estetik kazandırma 
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yönündeki teşvikleri n.eticesihde kitabın, mevcut bütün imkfuılan zorlayacak bir ti

tizlikle basılmasının sağlanması olmuştur. Buna, günümüzde pek önemli bulunmasa 

da devrin matbaacılık imkfuılannın üstüne çıkılarak, büyük ebru sanatkarı merhum 

Necmedc;lin Okyay'ın bir ebrusunun ilk defa bir kitap kapağında kullarulması, nesih 

hatlarının tanınmış hattatlar dan merhum M. Bekir Pekten' e, ta' lik yazıların ise pek az 

yazısı bilinen yakın talebelerindenM. Uğur Derman'a yazdınlınası örnekgösterile bilir. 

Eser, daha sonra yakın talebelerinden M. Ertuğrul Düzdağ tarafından ders ki~abı hü

viyetinden çıkarılarak yeniden düzerılenrniş, sonunda yer alan tarikatlar listesi geliş

tirilerek alfabe sırasına konulmuş, bir indeks ve Mahir İz' in hayatıyla ilgili kısa bir bö

lümün ilavesiyle yeniden bastırılmıştır (İstanbul 1981). Bu yeni neşir daha sonra pek 

çok baskı yapmıştır. . 

2.DinveCemiyet(İstanbul 1972,1998 [5. bs.]) 

İslamiyet'in sosyal hayatın her sahası için gösterdiği usul. ve yollan ortaya koyan bir 

eserdir. İçindeki yazıların bir kısmı Diyanet Gazetesi'nde "Amel-i S3.1ih Sohbetleri" 

başlığı altında, bazıları ise İsldm Dii§üncesi dergisinde daha önce yayımianmış maka

lelerden oluşan kitabı M. Ertu'ğrul Düzdağyeniden neşre hazırlarnışt:ı,r (İstanbul 1979 ). 

Kitap ayrıca Hoca'nın İslam' ı anlama ve aniatmadaki düşüncelerirıi ortaya koyan bir 

anahtar eser hüviyetine sahiptir. 

3. Yılların İzi (İstanbul 1975) 

Seksen yıllık ömrünü, Osmanlı Devleti'nin geniş coğrafyası içinde İstanbul'dan Me

dine'ye kadar uzanan çeşitli yerlerde İ ttihad ve Terakld, Milli Mücadele ve Cumhu

riyet döne~de yaşayarak geçirmiş, çöküşü ve kurtuluşu görmüş, Cumhuriyet'in 

kuruluşu sırasında ceİeyan ed.eri olaylara meclis zabıt katibi olarak Şahft · aliDüş olan 

Mahir İz' in hatıralarından meydana gelen eser, yakın tarihimizin bilinmeyen siyasi 

hadiselerine ait bazı önemli gerçekleri ortaya koyması bakımından önemlidir. Ki- . 
tapta müellifin çocukluğu, gençliği, mektep hayatı, arkadaşları, hocaları, dostları, 
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talebeleri, fikirleri ve hayat prensipleri hakkında verdiği bilgiler dört bölüm halinde 

düzenlenmiştir. Hocamızın son yıllan ve pastalığı sırasında, dostl~danAv. Kema

leddin Nomer'in ısrarlı ve fedakar gayretiyle meydana çıkan eser Mabir Hoca'nın 

iyice tanıma fırsatı bulduğu yakın geçmişin mühim simalan ve iç yüzüne vaiaf olduğu 

olaylar hakkında verdiği bilgiler bakımından çok değerlidir. Mabir Bey'in vefatından 

sonra yayınlana kitabın son~a hocanın vefatı üzerine kaleme alınmış tarih man

zttmeleri ile eserde isimleri geçen zevatın, hocamız ve talebelerinden elde edilmiş 

resimleri de eklenmiştir. 

4. ÜstlulımMehmedAkij (İstanbul2014). 

Mahir Hocanın Mehmed Akif hakkındaki hatıra ve yazılannın derlendiği eser 

M. Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanmıştır. 

Mabir İz ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlatılan Kuranı Kerim ve 

Türkçe Anlamı (Meal) (Ankara 1961) adlı eseri re dalete eden ilim heyetine başkanlık 

ederek çalışmayı gözden geçirmiştir. 

Ayrıca, Ahmed Cevdet Paşa'nın KısasıEnbiya'sını Milli Eğitim Bakanlığının isteği üze

rine sadeleştirerekyayına hazırlamıştır (I-VI, Ankara 1972). Eserin Hz. Peygamber' e ait 

ilk kısmı M. Ertuğrul Düzdağ tarafından yeniden düzenlenmiş ve Hocamızın rUhu için 

"vakıf" olarak Peygamber Efendimiz adıyla tek cilthalinde yayımlanınıştır.{İstanbul 

1982) Özellikle Kutlu Doğum Haftalarında maliyet fiyatına dağıtılan eserin tirajı 2015'te 

bir milyonu aşmıştır . 

.Mabir İz hakkında Mustafa Özdaııiar, talebeve dostlannın batıralarına dayanarakMa

hir İz Hoca (İstanbul 1994) adlı bir kitap hazırlamış, MO İlahiyat Fakültesinde ise İdris 

Topçuoğlu tarafından, Yükseklisans (Mahir İz: HayatıEserleri ve Tasavvufl Görüşleri, 
İstanbul2005), SelmaTorun tarafından bir mezuniyet tezi (Bir Eğitimci Olarak Mahir 

İz, İstanbul2007) çalışmalan yapılmıştır. Ayrıca Mustafa Uzun tarafından Kültür Tari

himizde İstanbulMedeniyetiruienAltın Bir İzMuallim M ahir İz, (İstanbul2011) adlı bol 

resimli bir risale de yayımlanmıştır. 

Dipnotlar 

1 Bu özellikaynca taleb el erine, bilhassa bizim nesle, şahsındaheryönüyle tecessüm eden Osmanlı ve 
İstanbul medeniyetini müşahhas olarak tanımak, kendisinden istifade edilecek İstanbul beyefendi
lerinin son temsilcilerinden birinin elini öpmek ve yakınında bulunmak imkanını bahşetmiştir. 

2 Kardeşlerinin en küçüğü Fahir Bey, sonralan Prof. M. Fuad Köprülü'nün asistanı olarak mesleğe 
başlamış, Eski Türk edebiyatı alanında önemli bir isim olmuş, yurtdışmda da tanınmış değerli bir 
akademisyen kimliğiyle uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Eski Türk Edebiyan 

:ı;>rofesörlüğü ve Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. 
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3 Yılların İzi, İstanbul1975, s. 30. Divan şairlerinden Sünbillzade Vehbi'nin Tuhfe-i Vehbi adıyla anılan 
bu önemli eseri, 1197'de (1783) değişik vezinlerde elli s~kiz latadan oluşan Farsça-Türkçe bir söz
lüktür. Eser, önceki sözlüklerde bulunmayan Farsça kelime ve ifadelert=: yer vermesi dolayısıyla çok 
tutulmuş, medreselerde ve rüşdiyelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Müellifin sağlığından iti
baren basıldığı gibi (İstanbull213) o tuza yalan b asiası da yapılmışnr. Ayrıca HayatiAhmed Efendi ve 
Lebib Efendi tarafından şerh edilen eser, Nurnan Külekçi ve Turgut Karabey tarafından da günümüz 
alfabesiyle yayımlarmştır (Erzurum 1990). · 

4 Tanınmış hadis alimlerinden Süyilti'nin (ö. 911/1505) bir veya birkaç cümlelik lasa hadislerden der
l~yerek alfabetik şekilde düzenlediği eser daha çok akaid, ada b, tıp, tergib ve terlıib, ilim, dua ve zikir, 

tövbe ve istiğfar, şemill ve fezill konularına dairdir. 
5 Mütta.ld el-Hirıdi'nin (ö. 975/1567) Siiyilti'ye ait üç eserdeki rivayetleri fıkıh konularına göre alfabetik 

olarak düze_nlediği hadis kitabı. 
6 Günümüzdeki Vefa Lisesi 
7 Hoca ile AküBey ar~sındaki irtibatın derecesini M. Ertuğrul Düzdağ tarafından derlenmiş tİsttidım 

MehmedA.kif adlı eser (İstanbul2014) ile M. Uğur Derman tarafından yayımlanmış mektuplar (Kub
bealtı Akademi Mecmuası, yıl4,5,6 İstanbul) ortaya koymaktadır. 

8 Beyit: "Bu resimde görünen yüksekkubbelimübarek tilibe Hz. Mevlana'nın kabr-i şerifidir. Gözlerin
de maneviyatın derinlikleriİıi görecek bir parlaklık, nüfUz-ınazar olan kişiler, o zatın feyzinin etrafa 
saçtığı nfırun apaçık parıltılarını görebilirler:' demektir. 

9 Beyit: "Papazınkaranlık yüzünde Allab:a şirkkoşmanın yoğun bir şekilde gölgelediği karaltılar belir
mektedir. Hak nfırunu Hak'tan başkasının meşalesi tutuşturup parlatamaz" demektir. 

10 Mahir Hoca'nın çok sevdiği bu beyit, yakın tarihimizde muallirn ünvanını hakiayla taşıyan sayılı isim
lerden biri plan Muallim Naci'nindir. "Bu dünya, dersi bitmeyen bir hakikatler mektebidir. Orada en 
yetişkin ffi:Uallirnler bile birer taleb e gibidi.t:'' manasma gelen bu beyit, Hz. Ali'nin "irısanlarya muallirn 
ya da talebedirler. Bu ikisirıirı dışında kalanlar bir işe yaramaz" demek olan bir vecizesirıirı Naci'nin 
ifadesiyle tekran gibidir. Ayrıca muallirn olanların da daima öğrenecekleri bulunduğunu ifade etmek
tedir ki yakın talepelen bu hususu hocanın son nefesine kadar terk etmediğine şahit olmuşlardır. 

ll Nitekim onun bütün gençlere öğretilmesi yolunda biizat basbi ve fedakarca çalışmalar yaparak 
yıllarca yürüttüğü Osmanlı Türkçesi'ni okuyup yazma faaliyetinin ge~çlerimi.z içirı önemi, ancak 
vefatında kırk sene sonra çoğunluk tarafından anlaşılabilıniş ve ondan aldıkları feyizle onun gibi 

. mandığı doğruları yerine getirmekten çekinmeyen günümüz devlet ricalinin kararlılığıyla, eğitim 
programiarına girebilıniştir. Hoca merhum İstiki ai Marşımızı yazdırarak kendilerine karşılıksız özel 
eğitim vermeye başladığı küçük-büyük bütün talebele.rine, medeniyetimizirı anahtarı olan bu es
kimez dili ve yazıyı on kişiye öğretmeyi şart koşar, böylece zamanı gelince bu alanda öğretmenlik 
yapacak gençlerin yetişmesiiri de sağlamış olurdu. 

12 Hocanın batıralarında yer verdiği ve o sırada kendisi tarafından neşredilmek istenmesiile rağınen 
"merhum faziletkar üstadım Me h med Akif'in taustyesiyle" neşredilmediğini belirttiği bu şiiri burada 
aktarmaktan maksadımız, Mahir Bey' m bir başka yönünü göstermek b<!kunından önemli olması ve 
özellikle gençler tarafından hemen hiç bilirırneyen veya ilgilenilmeyen yakui'taruliniize ayiıca ilgi 
çekmeye vesile olacağı ümididir. Haklanda geniş bilgi içirı bk. Kadir Mısuoğlu, Trabzon Meb'usu 
Şehid-i Muazzez Ali Şükrü Bey (İstanbul2012). 

13 Mahir Bey Yıllann İzi adlı batıralarında (İstanbul1975; sonbasla 2003) Selçuk Eraydın'ırı talebeli
ğinden asistan ve hocalığına kadar geçen zaman içirıdeki çalışmalan haklandaki takdirlerini açıkça 
zikretmiştir (s. 445-446). Ayrıca her ikisinin yakınlığını, her ikisiile yakın olma bahtiyarlığırıa er
Iniş biri olar~ bilmenin ötesirıde, Tasauuufkitabının hazırlanması ve Ahmed Muhtar Büyükçınar 
Hocarnızın desteğiyle kurduğumuz Ralıle Yayınlan'nın ilk eseri olarak onu "Rahlemize" -bu tabir 
Mahir Hoca'ya aittir- koymanın verdiği heyecanı ari be an yaşamış bir talebesi sıfatıyla te'kid etme
yi, yerine getirilmesi gerekli bir borç olarak görmekteyim. Rahmetullahi aleyhim rahmeten utisi'a. 

Hocamın Tasauuuf kitabını imı;alarken o anda yazdığı kıt'ayı da benim için vesi
le-i şeref olmarım ötesirıde, bende bulunan çok kıymetli bir yarligarını sevenleriyle 



MUALliM ABDULLAH MAHiR iz 

paylaşma ve YannJ.I!. araştırmacısına malzeme temini maksadıyla teberrüken bwaya dere ediyorum: 

Uzun uzun düşünüp feyz-i rahleden bir k&m 

Nihayet oldu nasibi Tasauuuf adlı eser 

Kemal-i kesbine dareyn için ne şan ü şeref 

Bu azm-i kô.milidir Mustafa'ya tak-ı zafer. 

14 Merhum Selçuk Eraydın hakkında daha geniş bilgi için bk. Tasauuuf İlmi ve Akademik Araştırma 
Dergisi, I. Bölüm: Selçuk Eraydın'a Armağan, nr. 27, Ocak-Haziran 2011; ayrıcaMahir Hocamız ile 
yakınlığı hakkında b k. Mustafa İsmet Uzwı "Mahir Hoca' mm Er ve Aydın Bir Hayrü'l-Hal efi: Selçuk 
Bey Hocam'; a.g.e., s. 81-106. 

15 Son devir Osmanlı eğitim programlarında "inşad" yahut "inşad ve hitabet" adlanyla ders olarak yer 
alan bu konuda Hoca hakikaten adı gibi mahirdi. Şiiri veznine uygun ve manasını ortaya çıkaracak 
bir şekilde coşkun biredave sadaile seslendirmekte olduğu gibi yerine ve zamanına uygun manzu
meler seçmekte de başanlı olduğwıdan, bulunduğu bütün meclislerde bu iş çoğu kere ona havaıe 
edilirdi. Bunun bir sebebi de beğendiği manzumeleri defterlerine yazıp ez beriemiş olmasıydı. Yakın 
arkadaşlarından şair Halis Erginer bir ruhaisinde Mahir hocanın bu özelliğine şöyle işaret etmiştir: 

Kimse bilmez şu jelek Mzı ne ceuher çıkarır 

Lik M ahir gibi bir ceuheri en der çıkarır 

Öyle mahmul-i edepdir ki o zat-ı alt 

Her·cebinden içi şair dolu defter çıkarır. 

16 Yılların İzi, İstanbull975, s. 385-386. 
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