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ÖZEL  SAY I

Yeni Kalem, 6 Ekim 1927-5 Nisan 1928 tarihleri arasında Orhan Seyfi 
Orhon tarafından yirmi beş sayı çıkarılan edebî ve mizahi içerikli bir 
dergidir. Erken Cumhuriyet döneminin edebî içerikli süreli yayınla-
rında rastlanan memleketçilik söyleminden veya sanatta idealizmi 
benimseyen anlayışından uzakta görünen dergi, dikkatini sürdürü-
len hayata çevirmiş ve aktüalitenin getirdiklerini eleştirel ve eğlen-
celi bir üslupla okuyucuya sunmuştur. Yöneticileri, Yeni Kalem’in or-
taya çıkışını medar-ı maişete bağlamış ve derginin adında yeniliğiyle 
vurgulanarak geçen “kalem” sözcüğünün göstergesel bağlamını da 
artık ataletle anılan “kalem sahibi olma” sıfatını değiştirmek üzere 
kurgulamışlardır.1 Dolayısıyla yayımladıkları edebî metinlerdeki ge-
nel tavrın iğneleyici olduğunu kestirmek zor değildir.

Mizah yayıncılığındaki tecrübesiyle tanınan Orhan Seyfi’ye Yeni Ka-
lem’de –özellikle şiirleriyle–eşlik eden şairler arasında Faruk Nafiz 
Çamlıbel, Hüseyin Suat Yalçın, Abdülbâki Fevzi Ulubay, Fazıl Ah-
met Aykaç, Halil Nihat Boztepe, Ali Hadi Okan gibi isimler yer alır. 
Bu isimlerden bir kısmının ortak noktası, daha önce birçok mizahi 
dergi ve gazetede bulunmuş olmalarıdır. Yeni Kalem’de şiir yayımlar-
ken Faruk Nafiz’in “Kalender”; Ali Hadi’nin “Nefi-i Zamane”; Hüseyin 
Suat Yalçın’ın “Gave-i Zalim” mahlaslarını kullanmaları bir tutumun 
göstergesidir. Orhan Seyfi de ana hatlarıyla alaycı olarak nitelendiri-
lebilecek bu tutumla yazdığı metinlerde “Fiske” mahlasını kullanır. 
Sözü edilen şiirlerin ortak noktasıysa yazıldıkları dönem için “eski” 
olarak nitelendirilebilecek bir kelime kadrosu ya da biçimsel özellik-
ler taşımalarıdır.  

1 Ali Donbay, Orhan Seyfi Orhon, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2009, s.81.
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Yeni Kalem’in 23 Şubat 1928 tarihli ve 19 
numaralı –1928 yılındaki Ramazan ayının 
ilk gününe denk gelen– sayısı, daha kapa-
ğındaki kompozisyondan anlaşılacağı üze-
re birtakım dinî meseleleri konu edinece-
ğini haber verir. Konunun ele alınışındaki 
ölçü, eleştirelliktir. Sayının 14. sayfasında 
yer alan “İftar Sofrasında” adlı manzume 
ise okuyucuyu yanıltabilecek bir biçim-
de, Mehmet Âkif tarafından yazılmış gibi 
sunulmuştur. Metin; adıyla, karşılıklı ko-
nuşmalar hâlinde sürdürülen bir manzum 
hikâye şeklinde düzenlenmiş üslubuyla, 
arkadaşının evine konuk olan bir hâfızın 
iftar vaktinde yemeği fazla kaçırmaları so-
nucu camiye gitmemek için bahane uydur-
malarının konu edilişiyle Âkif’in eleştiri 
tarzını hatırlatmaktadır. Manzumenin sonunda Mehmet Âkif imzasının bu-
lunması ise bu zannı pekiştirmektedir. Ne var ki bu manzume, sayfanın bir kö-
şesine sıkıştırılan “Onlar gibi” üst başlığı ile verilmiş, imzanın devamında da 
müstensihinin “Fiske” yani Orhan Seyfi olduğu açıkça bildirilmiştir. Aslında, 
1928 yılında Mehmet Âkif’in kendi rızasıyla mizahi bir dergide yer almasının 
pek olası olmayışı, manzumenin dilindeki müstehzi tavrın ve kelime kadro-
sunun Âkif’in dili ile tam örtüşmemesi ve dahası bu metnin Safahat’te veya 
herhangi başka bir kaynakta bulunmayışı da “İftar Sofrasında”nın Âkif’e ait 
olmadığının apaçık göstergeleridir. Bununla birlikte Âkif’in üslubunun takli-
di ve manzumenin içinde bulunulan bağlam ile iyi ilişkilendirilmesi sayesinde 
Orhan Seyfi, “onlar gibi” yazmak hususunda başarılı bir yanılsama meydana 
getirmiştir.2  

Yeni Kalem’de “Onlar gibi” başlığıyla yazılmış başka bir şiire rastlanmamıştır. 
Böylesi bir hamleden alınan eleştiriler sonucu mu vazgeçildi yoksa hamlenin 
kendisi bir kereye mahsus mu tasarlanmıştı, kestirmek güç. Ancak büyük ih-
timalle derginin –daha önce de ifade edildiği üzere– Ramazan ayı başlangıcına 

2 Bu yanılgıya düşenlerden biri de benim. İncelediğim nüshanın çözünürlüğündeki 
düşüklükten ötürü sayfanın sağ üst köşesine iliştirilmiş “Onlar gibi” ibaresiyle sol alt 
köşesinde yer alan “Müstensihi: Fiske” imzasını göremeyerek, “İftar Sofrasında” adlı 
manzumeyi Dergâh (1921)’tan Varlık (1933)’a Türk Şiiri adlı doktora tezimde ve bu tezden 
hareketle yayımlanan Dergâh'tan Varlık'a: Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 1921 – 
1933 (Çolpan Yayınları, Aralık 2020) adlı kitabımda Mehmet Âkif’e aitmiş gibi ele aldım. 
Metin, aslında Orhan Seyfi’ye aittir. Bu kısa yazı vesilesiyle okurları yaptığım bu hata 
hakkında bilgilendirmek ve onlardan özür dilemek isterim. Ayrıca, bu şiirden hareketle 

“Mehmet Âkif Gibi Yazmak” konusunu 2021 yılı içinde düzenlenecek bir bilgi şöleninde 
daha etraflı incelemek arzusunda olduğumu da ifade ederim. (Not: Bu yazıya eklenen 
fotoğraflar Yeni Kalem’in daha yüksek çözünürlüklü ve okunaklı bir başka nüshasından 
alınmıştır.)
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gelen bir sayısında, dinî duygulardaki samimiyetsizliğin eleştirilmek istendiği 
bir bağlamda Mehmet Âkif imzasına başvurmak iyi bir fikir olarak düşünül-
müştür ve bu anlaşılırdır. Orhan Seyfi’nin “İftar Sofrasında”yı kaleme alırken 
özellikle Safahat’in birinci kitabında yer alan ve dış dünyayı alaycı bir dille tas-
vir edip eleştiren metinlerden ilham aldığı; dil yönünden kendini ele verirken; 
yakaladığı üslupla –daha doğru bir ifadeyle sağladığı atmosferle– Âkif’e benze-
mek konusunda başarılı olduğu söylenebilir.

“Onlar gibi”
İFTAR SOFRASINDA

-O nedir?... “Bom!” dedi bir şey!
  -Bizim oğlan düştü!

-Yaşı kaç?
 -Altıda var.
  -İsmi?
   -Mehmed Reşadî

-Hangi mektepte?
 -Bırak deşme birader yaramı!
Böyle mektepler için sarf edemem on paramı!
Öğretir sadece dinsizliği, ahlakı bozar,
Çocuğun bilgisi yokmuş kim eder atf-ı nazar?
Yok ki bir medrese gitsin okusun!...
   -Amca bırak!
Niyetin?...
 Oğlanı kendim gibi hâfız yapmak!

-İşte top patladı…
  -Yahu bu yürek!
   -Bismillah!
Ne güzel çorba bunun misali bulunmaz billâh!

-Onu kim yaptı?
 -Bizim kaynana…
  -Nur olsun eli!

-Kereviz iyi olmuş, bu yürek terbiyeli…
-Beni sen patlatacaksın!
  -Zarar etmez korkma!
Eritir bakladan al, üstüne birkaç lokma…

-Bu kadar zorlama yahu… Alayım bari nefes!
-Yüreğin sâfî hâlidir yağı…
  -Enfes, enfes!

-Helvanın hatırı hiç yok mu canım?
  -Kalmadı yer!

-Bastırır turşu hocam, bir kaşık olsun içiver!
Zerde gelsin mi?..
 -Aman hiç bana gösterme… Götür! 
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Bu kadar şey de yenir miydi ki… Yarabbi şeker!
-Kahveler söyle nasıl, sade mi olsun?
   -Sade!
Canlı bir levha-i ibret, diliyor, şehzâde;
Gece çıksak mı, ne dersin?... Hava bir parça ayaz.

-Çıkarız sonra… Keyiflenelim şimdi biraz…
-Gitmesek camiye olmaz mı? Sen olsan da imam,
Biz de kılsak mı teravihi cemaatle, hocam?

-Olur, evlat, ama pek fazla yedirdin, şiştim. 
Gerçi ben şalvarı ta sofrada gevşetmiştim,
Yine bak, küp gibi karnım… Şişiyor gittikçe!...

-Hazmolur şimdi…
 -Hayır, fazla kaçırdım bu gece!
Önce bir kahve içip kendime azıcık geleyim;
Gideyim sonra da abdestimi tazeleyeyim!...

Tarih-i Tahrir: 10 Ramazan-ül-Mübarek 1343
Mehmet Âkif

Müstensihi: Fiske
(Yeni Kalem, S 19, 23 Şubat 1928, s. 14)


