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NAMIK KEMAL’DE VATAN VE MİLLET AŞKI
Dr. Sak�n Öner

Namık Kemal, eserler�n�n çoğunda vatan, m�llet ve hürr�yet sev-
g�s�n� en üst düzeyde ve korkusuzca ortaya koymuştur. Bunlar-
dan başka h�çb�r şey düşünmed�ğ�n�, bunlar �ç�n sev�n�p, bunlar 
�ç�n üzüldüğünü �fade etm�şt�r.
Bâ�s-� şekvâ b�ze hüzn-� umumîd�r Kemal
Kend� derd� gönlümün b�llâh gelmez yâdına 
d�yerek hayatını, vatanının ve m�llet�n�n h�zmet�ne adamıştır. O, 
düşündüğünü ve yazdığını yaşayan b�r ülkü adamıdır. Vatan, 
m�llet, hürr�yet” kavramlarını yansıtan eserler�nden dolayı müte-
add�t defalar sürgüne gönder�lm�şt�r. O, sürgünde yaşarken b�le:
Merkez-� hâke atsalar da b�z�
Kürre-� arzı patlarız çıkarız
d�yerek bu yolda h�çb�r şeyden korkmadığını yüksek perdeden 
haykırab�lme cesaret�n� gösterm�şt�r.
Vatan �ç�n, �nsanın nefs�n� düşünerek h�zmetten kaçınmasının 
çok yanlış ve küçültücü b�r davranış olduğunu bel�rten Kemal, bu 
düşünceler�n� “Murabba” sından aldığımız şu �k� dörtlükte açıkça 
ortaya koymaktadır:
Memleket b�tt� y�ne b�tmed� hâlâ sen ben
B�ze bu hâl �le b�zden büyük olmaz düşmen
Dest-� a’dâdayız Allah �ç�n ey ehl-� vatan 
Yet�ş�r terkedel�m gayr� hevâ vü heves�

Mahveder kend�n� bülbül b�le hürr�yyet �ç�n
Çek�l�r m� bu belâ âlem-� pür-m�hmet �ç�n
Dîn �ç�n devlet �ç�n can çek�şen m�llet �ç�n
Azme hâ�l m� olurmuş bu çürük ten kafes�
Kâzım Yet�ş, Namık Kemal’e “Vatan Şa�r�” ünvanını kazandıran 
ş��r�n          “Vatan Mers�yes�”  olduğunu bel�rtm�şt�r. “1877-1878 
Osmanlı-Rus Harb�, net�celer� ve kaybett�rd�kler� bakımından 
son derece müh�md�r. Bu sırada Akden�z adalarında bulunan 
vatan şâ�r�m�z, belk� ömrünün en sıkıntılı günler�n� yaşar. Meş-
hur “ Vatan Mers�yes�” bu devren�n mahsûlüdür. İşte böyle b�r 
dev�rde o, arkadaşlarından bu felâketl� günler�n terennümünü 
�ster, onların başka konulara yönelmes�n� hazmedemez. Burada 
onun, edeb�yattan bekled�ğ� müh�m b�r vaz�fe ortaya çıkmaktadır 
k� bu, b�z�m edeb�yatımızda daha evvel b�rkaç �st�snânın dışında 
pek görülmeyen b�r husustur. Vatan �ç�n ş��r yazma ve yaşanan 
hâd�seler� edeb�yat yolu �le ebed�leşt�rme. N�tek�m onun bu has-
sas�yet� edeb�yat tar�h�m�zde �lk defa şâ�r�m�ze “vatan şa�r�” ün-
vanını kazandırmıştır.” 
Kemal “Vatan Mers�yes�”nde, vatanın �ç�nde bulunduğu zor du-
rumdan duyduğu ıstırabın ve üm�ts�zl�ğ�n feryadını d�le get�rm�ş-
t�r:
Âh yaktık şu mübârek vatanın her yer�n�
Saçtık efl âke kadar dûdunu âteşler�n�
Kapadı gözde olanlar çıkacak gözler�n�
Vatanın bağrına düşman dayadı hançer�n�
Yoğ�m�ş kurtaracak bahtı kara mâder�n�

Kend�m�zden n�çün olduk bu kadar b�z me’yûs
G�del�m dâdına Allah �ç�n ehl-� nâmûs
Sönüyor şem-� emel �şte kırıldı fânûs 
Vatanın bağrına düşman dayadı hançer�n�
Yoğ�m�ş kurtaracak bahtı kara mâder�n�
Namık Kemal’�n bu ş��r�ndek� son bey�t�, I. Büyük M�llet Mecl�s� 
kürsüsünden okuyan Atatürk, bu bey�te şöyle  b�r naz�re �le ce-
vap verm�şt�r:
Vatanın bağrına düşman dayasın hançer�n�
Bulunur kurtaracak bahtı kara mâder�n�.
Kemal, “Veyeylâ” ş��r�nde �ç�ne düştüğü kötü durumdan dolayı 
vatanı, arkasında kefenle dolaşan b�r sevg�l�ye benzetm�şt�r:
  Nevha
                              I
Fem�n�n reng� aksed�p ten�ne
Yen� açmış güle m�sâl olmuş

İn’�tâfıyle, bak! ne âl olmuş!...
Serv-� s�mîn safâlı gerden�ne.
O letâfetle ol n�hâl-� revân
G�r�yor göz yumunca rüyâma.
Benz�yor, ayn�, kend� hülyama.
Bu tasavvur dokundu sevdâma.
Âh böyle gezer m� h�ç cânân?..
Gül değ�l arkasında kanlı kefen...
Sen m�s�n, sen m�s�n gar�b vatan!...
“Vatan Şarkısı”nda Kemal, Türk m�llet�ne, tar�h�n�n büyüklükler�n� 
ve geçm�ştek� kahramanlıkları hatırlatarak, m�llet�n �kbâl� �ç�n h�ç-
b�r şeyden korkulmamasını haykırmakta ve moral vermekted�r. 
Ş��rdek� “Osmanlı” kel�mes�  “Türk” anlamında kullanılmıştır.
Âmâl�m�z efkârımız �kbâl-� vatandır
Serhadd�m�ze kal’a b�z�m hâk-� bedend�r
Osmanlılarız z�ynet�m�z kanlı kefend�r
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız b�z  
Osmanlılarız can ver�r�z nâm alırız b�z

Kan �le kılıçtır görünen bayrağımızda
Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda
Her gûşede b�r şîr yatar toprağımızda
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız b�z
Osmanlılarız can ver�r�z nâm alırız b�z
Kemal “Vatan Yahut S�l�stre” p�yes�nde yer alan “Vatan 
Türküsü”nde �se, m�llet�n y�ğ�tler�n� vatanın �mdâdına çağırmak-
tadır. 
İşte adû karşıda hâzır-s�lâh
Arş y�ğ�tler vatan �mdâdına
Arş �ler� arş b�z�md�r felâh
Arş y�ğ�tler vatan �mdâdına!

Cümlem�z�n vâl�dem�zd�r vatan
Herkes� lûtfuyla odur besleyen 
Bastı adû göğsüne b�z sağ �ken
Arş y�ğ�tler vatan �mdâdına!

Yâre n�şandır ten�ne erler�n
Mevt �se son rütbes�d�r asker�n 
Altı da b�r üstü de b�rd�r yer�n
Ârş y�ğ�tler vatan �mdâdına!

Namık Kemal, vatan sevg�-
s�n� bütün yönler�yle “ Vatan” 
makales�nde d�le get�rm�şt�r. 
Bu makalede, �nsanın vata-
nını sevmes�n�n sebepler�n� 
şöyle açıklamıştır:
“İnsan vatanını sever, çünkü 
mevâh�b-� kudret�n en az�z� 
olan hayat hava-yı vatanı te-
neffüsle başlar.
İnsan vatanını sever; çün-
kü atâyâ-yı tab�atın en rev-
naklısı olan nazar lemha-� 
�ft�tâhında hâk-� vatana 
ta’alluk eder.

İnsan vatanını sever; çünkü madde-� vücûdu vatanın b�r 
cüzü’dür.
İnsan vatanını sever; çünkü etrafına baktıkça her köşes�nde 
ömr-� güzeştes�n�n b�r yâd-ı haz�n�n� tahaccür etm�ş g�b� görür.
İnsan vatanını sever; çünkü hürr�yet�, rahatı, hakkı, menfaatı va-
tan sayes�nde kâ�md�r.
İnsan vatanını sever; çünkü sebeb-� vücûdu olan ecdâdının 
makbere-� sükûnu ve net�ce-� hayatı olarak evlâdının c�lvegâh-ı 
zuhûru vatandır.
İnsan vatanını sever; çünkü ebnâ-yı vatan arasında �şt�rak-� 
l�san ve �tt�hâd-ı menfaat ve kesret-� muvânese c�het�yle b�r 
karabet-� kalb ve uhuvvet-� efkâr hâsıl olmuştur. O sâyede b�r 
adama dünyaya n�sbet vatan, oturduğu şehre n�sbet kend� ha-
nes� hükmünde görülür.
İnsan vatanını sever; çünkü vatanında mevcûd olan hâk�m�yet�n 
b�r cüz’üne tasarruf-ı hakîk� �le mutasarrıftır.
İnsan vatanını sever; çünkü vatan öyle b�r gal�b�n şemş�r� veya 
b�r kât�b�n kalem�yle ç�z�len mevhûm hatlardan �baret değ�l, m�l-
let, hürr�yet, menfaat, uhuvvet, tasarruf, hâk�m�yet, ecdâda hür-
met, a�leye muhabbet, yâd-ı şebâbet g�b� b�rçok h�ss�yât-ı ulv�y-
yen�n �çt�ma’ından hâsıl olmuş b�r f�kr-� mukaddest�r.” 
1 Prof. Dr. Kâzım Yet�ş, Namık Kemal’�n Türk D�l� ve Edeb�ya-
tı Üzer�ne Görüşler� ve Yazıları, İ.Ü. Ed. Fak. Yayını, İstanbul  
1989, s. XLIII.
2 Namık Kemal, Makalât-ı Edeb�yye ve S�yas�yye, s. 321-322
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FİKİRLERİNDE  VATAN, MİLLET ve TÜRK OLMA DÜSTURU
18. Yüzyılın başından  

�t�baren, Osmanlı 
İmparatorluğu  sı-
nırları �çer�s�ndek� 
aydın ve düşü-
nürler, batının 
toplum �dares� 
üzer�ndek� b�r�-
k�mler�n�,  kend� 
yönet�m� altın-
dak� halka �nt�kal 

ett�reb�lmek �ç�n 
çeş�tl� yol ve yön-

temler� araştırmışlar 
ve bu deney�mler�n� de 

tar�h�n bell� safhalarında uygulama ve 
hayata geç�rme fırsatını bularak; te-
or�de gel�şt�rd�kler� f�k�rler�n�, �kt�darda 
veya yakınında olanlar prat�kte dene-
me fırsatını bulmuşlardır. B�z  yazımız-
da  Vatan, M�llet ve Türk olmak düşün-
ces� üzer�nde b�rb�rler�n� örnek alan,  
devamında ve beraber�nde tar�h� olay-
lara yön veren Türk m�llet�n�n üç öneml� 
şahs�yet�n�n öncü f�k�r ve düşünceler�n� 
yansıtacağız. 
Z�ya paşa, Ş�nas� beraberl�ğ� ve b�rl�k-
tel�ğ�nde, Namık Kemal Osmanlı �çer�-
s�ndek� m�l� cereyanları  keşfetm�ş ve 
Osmanlının devamı ve özü olan b�r 
vatan düşünces� , b�r m�llet kavramı ve 
b�r a�d�yet ,kavm�yet ,�rs�yet olarak 
ta, Türk olmak b�l�nc�n�n �şle-
n�lmes� üzer�ne �lk adımları 
atmışlardır. Tar�h sürec�nde 
, hemen hemen aynı döne-
m�n �nsanları olarak Mus-
tafa Kemal, Z�ya Gökalp  
ve Yusuf Akçura’da  aynı 
noktaya parmak basmış-
lar ve bugünkü cumhur�-
yet değerler�n�n yapı taş-
larını oluşturmuşlardır.
Namık Kemal, Vatan, Hürr�-
yet, Eş�tl�k, B�rey olma, Halk 
Egemenl�ğ�, Parlamenter s�s-
tem, Hukukun Üstünlüğü g�b� kav-
ramları Türk �nsanının hayatına sokan 
�lk aydın k�ş�d�r. Parlamenter yapıyı, ar-
dışık üç mecl�s olarak  tar�f etm�ş, son 
mecl�s�n de  Senato görev�n�  �cra et-
mes�n�  önerm�şt�r.  Bu Senato,  bugün 
g�zl� olarak kurulmaya çalışılan ve tüm 
Türk Cumhur�yetler�nde yer�n� almış 
olan Aksaçlılar Mecl�s�ne  benzerken; o 
günkü koşullarda bu mecl�s�n   �şlev , 
vaz�fe ve gözetmes� gereken konuları-
nı da   şöyle tar�f etm�şt�r.  Bu üst mec-
l�s�n  görev alanını ; 1-Esas n�zamlar, 
2-Mezhep usulü, 3-Ahlak, 4-Mezhep 
Hürr�yet�, 5-Şahs� Hürr�yet, 6-Mahke-
melerde Eş�tl�k, 7-Mülkün Taarruzdan 
Masun Olması, 8-Hak�mler�n Azled�l-
mezl�ğ�,  9-Memleket Savunması, ko-
nuları olarak öner�r.
Namık Kemal; batının manev� kültürü-
nün , ne mükemmel olduğuna, ne de 
b�zden  üstün olduğuna �nanıyordu. 
Batı’dan yalnızca fen ve tekn�k alınma-
sını �st�yordu.  Mal�, ekonom�k, �dar� ve 
eğ�t�mdek� engel ve nedenler ortadan 
kaldırıldığında muasır meden�yet sev�-
yes�ne er�şmen�n yolunun açılacağını 
savunuyordu . Mustafa Kemal "Ben�m 
ruh ve beden�m�n babası, Al� Rıza Bey; 
heyecanlarımın babası Namık Kemal; 
f�k�rler�m�n babası Z�ya Gökalp'tır; der. 
Dönem olarak Namık Kemal’e yet�ş-
mese de, Z�ya Gökalp �le b�rl�kte çalış-
ma fırsatını bulmuş, onun m�ll�, harsı, 
�kt�sad� ve sosyoloj�k düşünceler�nden 
çok �st�fade etm�şt�r. Z�ya Gökalp’�n, 
"Akılcılık, M�llet ve M�ll�yetç�l�k, Ülkü-
cülük - Mefkûrec�l�k, M�ll� Kültür, Mu-
asırlaşmak, Halkçılık, La�kl�k ve D�n, 
M�ll� Demokras�, Kadın Hakları, Muted�l 
Devletç�l�k ve Tesanütçü İkt�sad� Yapı, 
Türkçec�l�k" konularındak� görüş ve dü-
şünceler� Atatürk İlke ve İnkılâpları'na 
temel teşk�l etm�şt�r.
Z�ya Gökalp, Vatan , M�llet ve Türk’ lük  
kavramlarını,  kend� varlığının b�l�nc�ne 
ererek  tanımlamış ,” Tarlada ,Tezgah-
ta Çalışan B�z�z. Bu devlet, bu m�llet , 
bu vatan b�z�z dem�ş ve batının müspet 
�l�mler�, doğunun f�lozofl arı ve ülken�n 
yet�şt�rd�ğ� Namık Kemal ve Z�ya Paşa 
g�b� aydınlarının �şaret ett�ğ� yolda yü-
rümüş; “BanaYol Gösteren Benden 
Olmalı! Türk’e Baş Olamaz; Türküm 
Demeyen!” , “Hükümet Halkındır, Sul-
tanın Değ�l; Ferman M�llet�nd�r; D�vanın 
değ�l..” “Teşr�(yasama),  kaza(yargı, 
hüküm),  �cra(yürütme);  Her Hak 
Onundur. Taht Onun, Taç Onun, Toprak 
Onundur” dem�şt�r.   
Z�ya Gökalp'e göre Türkçülük, Türk 
m�llet�n� yükseltmek demekt�r. Yükselt-
mek �l�mde, kültürde, d�nde, teknoloj�-
de, sanat vs alanlarındadır. B�r m�llet�n 
yükselmes� başka b�r m�llet�n gözyaşla-
rıyla değ�l, m�llet� oluşturan fertler�n el 
ele, gönül gönüle vererek çalışmasıyla 
olur.  Türk m�llet�nden�z ded�ğ�m�z �ç�n 
d�lde estet�k, ahlakta, hukukta, hat-

ta d�n� hayatında ve felseefede Türk 
kültürüne (Türk zevk�ne, Türk v�cda-
nına göre) b�r or�j�nall�k, b�r şahs�l�k 
göstermeye çalışacağız. "İslam Üm-
met�nden�z" ded�ğ�m�z �ç�n, b�ze göre 
en mukaddes k�tap Kur'an- Ker�m, en 
mukaddes �nsan Hazret-� Muhammed, 
en mukaddes mabed Kâbe, en mukad-
des d�n İslâm�yet olacaktır. "Batı mede-
n�yet�nden�z" ded�ğ�m�z �ç�n de �l�mde, 
felsefede, fenlerde ve sa�r meden� s�s-
temlerde tam b�r Avrupalı g�b� hareket 
edeceğ�z .  "M�llet �rad� b�r kavram  ola-
maz. Çünkü her ferd�n m�ll�yet�, onun 
keyf�ne, �rades�ne tab� b�r şey değ�ld�r. 
Görünüşte fert kend�s�n� şu yahut bu 
m�llete mensup kabul etmekte hür zan-
neder. Hâlbuk� fertte böyle b�r hüv�yet 
yoktur. B�r m�llete mensup olmak b�r 
kader �ş�d�r. Fert b�r m�llet �çer�s�nde ha-
yata gel�r ve o m�llet�n terb�yes�n� alarak 
yet�ş�r ve o kültürel zümreye dâh�l olur." 
B�z de bu gerçekten hareketle; “B�r m�l-
lete mensup olmanın kader �ş�, d�n seç-
men�n �se terc�h �ş� olduğunu bel�rt�p, 
"TÜRKLÜK KADERİMİZ, İSLÂMİYET 
TERCİHİMİZ " d�yoruz. Çünkü ezelde 
Cenab-ı Hak, ruhlarımızı ve nef�sle-
r�m�z� yarattığında b�z�m hang� ırk ve 
m�llete mensup olacağımızı da tesp�t 
etm�şt�r.” dem�şt�r.

         Mustafa Kemal Atatürk’te   
M�llet olma b�l�nc�n�n   önem�ne  

b�naen   "B�z m�ll�yet f�k�rler�n� 
tatb�kte çok gec�km�ş ve çok 
�lg�s�zl�k gösterm�ş b�r m�lle-
t�z. Bunun zararlarını fazla 
faal�yetle g�dermeye çalış-
malıyız  Osmanlı İmpara-
torluğu �ç�ndek� çok çeş�tl� 
toplumlar, hep m�ll� �nanç-
larına sarılarak, m�ll�yetç�l�k 

�deal�n�n gücüyle kend�ler�n� 
kurtardılar  Kuvvet�m�z�n za-

yıfl adığı anda b�z� hor ve hak�r        
gördüler. Anladık k�, kabahat�m�z 

kend�m�z� unutmuş olduğumuz-
muş. Dünyanın b�ze saygı göstermes�-
n� �st�yorsak, �lk önce b�z kend� benl�ğ�-
m�ze ve m�ll�yet�m�ze bu saygıyı, h�ss�, 
f�kr� ve f��l� olarak bütün davranış ve ha-
reketler�m�zle gösterel�m . “Hang� �st�k-
lal vardır k�, ecneb�ler�n nas�hatler�yle, 
ecneb�ler�n planlarıyla yükseleb�ls�n?” 
d�yerek  m�llet tanımının öğeler�n�  “S�-
yas� varlıkta b�rl�k,  D�l b�rl�ğ�, Yurt b�rl�ğ�, 
Irk ve menşe b�rl�ğ�, Tar�h� garabet, Ah-
lak� karabet olarak sıralar. “Zeng�n b�r 
hatıra m�rasına sah�p bulunan, beraber 
yaşamak hususunda müşterek arzu 
ve muvafakatte sam�m� olan  ve sah�p 
olunan m�rasın muhafazasına beraber 
devam �radeler� müşterek olan  �nsan-
ların, b�rleşmes�nden vücuda gelen ce-
m�yete m�llet namı ver�l�r."  ve “Hak�m�-
yet kayıtsız şartsız m�llet�nd�r” derken 
"Ben�m hayatta yegâne fahr�m serve-
t�m Türklükten başka b�r şey değ�ld�r",  
d�yerek Türklüğü ve Türk olmayı kend� 
�rade ve �fades� �le şöyle tar�f etm�şt�r. 
"Bu memleket dünyanın beklemed�ğ�, 
asla üm�t etmed�ğ� b�r müstesna mev-
cud�yet�n yüksek tecell�- s � n e 
sahne oldu. Bu sah-
ne en aşağı YEDİ 
BİN SENELİK 
Türk beş�ğ�d�r. 
Beş�k tab�atın 
rüzgâr lar ıy la 
sallandı. Be-
ş�ğ�n �ç�ndek� 
çocuk tab�atın 
yağmur lar ıy-
la yıkandı. O 
çocuk tab�atın 
ş�mşekler�nden, 
yıldırımlarından, 
kasırgalarından ev-
vela korkar g�b� oldu. Son-
ra onlara alıştı. Onların oğlu oldu. B�r 
gün o tab�at çocuğu tab�at oldu. Ş�m-
şek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. 
Türk budur; yıldırımdır, kasırgadır, dün-
yayı aydınlatan güneşt�r."
Türk�ye Cumhur�yet�n�n kurulma aşa-
masında veya evvel�yatında; Vatan 
sınırlarının  tar�f� ve tay�n� yapılmış, 
M�sak-ı M�ll� �le b�rl�kte bu sınırlar �çe-
r�s�nde var olacak m�llet�n tar�f� yapıla-
rak;  yaşayan �nsanların a�d�yet ve soy 
b�rl�ğ� Türklük b�l�nc� �le tar�f ed�lm�şt�r. 
Zamanın şartları bu tar�f ve kapsamları 
bel�rlem�şt�r. Bu gün �ç�n bu kavramla-
rı �rdeleyerek bunların ger�s�ne düşe-
cek yakıştırmaları üzer�m�zden uzak 
tutmak en b�r�nc� vaz�fem�z olmalıdır. 
Tar�h,  �ş�m�ze yarayan materyaller� ve 
kavramları  gün yüzüne çıkararak ge-
r�s�n� yok saymak değ�ld�r. Hep b�rl�kte 
ş�arımız Namık Kemal’ �n dey�ş�yle kut-
lu   yolumuza devam etmel�y�z.
Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın 
gels�n
Dönersem kahbey�m m�llet yolunda b�r 
azîmetten

Tasvir-İ Efkar Gazetesi Sahibi 
Gazeteci Yazar Şinasi Fransaya Kaçtı

Osmanlı basınının öncü kalem-
ler�nden Tasv�r-� Efkâr sah�b� 
gazetec�-yazar Ş�nas� Beyefen-
d�, s�yas� sebepler yüzünden 
Fransa’ya kaçtığı ve gazeten�n 
�dares�n� de Namık Kemal’e bı-
raktığı öğren�ld�. 
Namık Kemal Tasv�r-� Efkar’da 
1862’de yan� 25 yaşında yazma-
ya başlamıştır. Gazeteye g�rme-
s�ndek� en büyük etk� Ş�nas�’yle 
olan dostluğu olmuştur. Uslu-
bunda da Ş�nas� g�b� b�r ustanın 
etk�s� görüldüğü b�l�nmekted�r. 
Tasv�r-� Efkar’ın Namık Kemal’�n 
el�nde nasıl b�r gazete olacağı 
merak ed�l�rken ,  Kemal’�n ga-

zetey� b�r pol�t�ka organı yapa-
cağı duyumlarımız arasında bu-
lunuyor. Tasv�r-� Efkar’da daha 
önce başyazılar yazan Namık 
Kemal , yazılarında genell�kle 
özgürlük konusuna değ�nmek-
te , bu da aydın çevrede büyük 
yankılar uyandırmaktaydı. Ke-
mal bu gazetede yazı yazmaya 
başladığı dönemde Genç Os-
manlılar Cem�yet’�ne g�rd�ğ� ve 
hükümet aleyhînde b�rçok yazı-
ya �mza attığı b�l�n�yor. Bu ga-
zetede yazdığı ‘’Şark Meseles�’’ 
başlıklı başyazısı neden�yle de 
b�r süre gazetec�l�k yapmasına 
yasak get�r�lm�şt�.

BÜYÜK-BÜYÜK DEDEM, 
NAMIK KEMAL

N. Yaprak Öz
BAŞTARAFI 3. SAYFADA
Beraat Babaannemizin ölümünden sonra, seksenli yılların baş-
larında yine Nükhet Hala’ ya yaptığımız bir ziyarette, Nükhet 
Hala’nın ne kadar heyecanlı olduğunu hatırlıyorum. Babamlara 
coşku ile Namık Kemal’in daha önce hiç görülmemiş şiirlerinin 
eski yazıyla kaydedilmiş olduğu, yüzyıldan daha eski bir defte-
ri göstermişti. Namık Kemal’in, 48 yıllık kısacık ömrünün 20 
yıldan uzun süren sürgün günlerinde, içinde yanıp tutuşan vatan 
sevgisi ve özgürlük tutkusunu anlık dile getirdiği zamanlarda, 
daima yanında taşıdığı kalemi ile yazacak bir kağıt bulamaz ise 
beyaz gömleğinin kolalı yenlerine yazdığını öğrenmiştik. Bu 
gömleklerin üzerinde bulunan şiirler yıkanmaya gitmeden önce 
eğer fark edilirlerse hemen kopyalandığı deftermiş bu defter. Ha-
lamız eski yazıyı bugünkü dilimize düzgün çevirebilecek birile-
rini arıyordu. O defter daha sonraları babamın kardeşi olan Oya 
(Kartal) Halamın eşi Vala Enişte’ye verildi. Kendisi aynı zaman-
da hattat olan ve Mimar Sinan Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar 
Fakültesi mezunu olan Vala Enişte o şiirleri günümüz yazısına 
ve Türkçesine çevirtecekti. Aynı zamanlarda biz Ankara’dan 
Adana’ya yerleştik. Önce Eniştemiz rahatsızlandı ve öldü, arka-
sından da Oya Hala’mı kaybettik ve ne yazık ki o şiir defterinin 
ne olduğunu aile içinde bilen kimse kalmadı. 
İlkokul 4. Sınıftan itibaren, Namık Kemal konusu Türkçe kitap-
larımızda yer almaya başlayınca, benim ve ağabeyimin Namık 
Kemal sıkıntısı da başlamış oldu. Namık Kemal’in Feride Hanım 
soyundan gelen diğer kuzenlerimizle bu konuyu hemen hiç ko-
nuşmadık ancak sanıyorum ki Namık Kemal konusunda okul-
larda en çok yıpranan ağabeyim ve ben olduk. Ders yılı başında 
ders kitaplarımızı tarar, eğitim yılı içinde Namık Kemal konusu 
işlenecekse, Türkçe veya edebiyat öğretmenlerimize ilk başlarda 
hevesle, arzu ederlerse Namık Kemal’in tespihini, mektubunu, 
divit ucu açacağını ve makasını sınıfta gösterebileceğimizi söy-
lerdik. Önce ilkokulda, aile emanetlerimizi çok dikkatle paketle-
yip bin bir özenle sınıfl arımıza götürdük. Sınıf arkadaşlarımız, 
biraz önce ders kitabında okudukları şairin kişisel eşyalarını 
görmekten çok mutlu oldular. Hatta emanetlerin başından ayrıl-
mamak için teneffüse bile çıkmadık. Sınıfta çantamızın başında 
otururken başka sınıfl ardan öğrenciler gelip, yüzlerinde büyük 
bir merak ifadesi ile yanlarındaki bizim sınıf öğrencilerini göste-
rerek “Bu diyor ki, sen Namık Kemal’in torunuymuşsun. Doğru 
mu?” diye sorarlardı. Biz de “Evet doğru. O bizim babamızın 
babaannesinin dedesi.” Diye olabilecek en doğru yanıtı verirdik. 
İlk başlarda yanıt şöyle olurdu. “Demedim mi akıllım, bak ben 
kazandım! Hadi çıkar bakalım…!?” Bizim sınıfın öğrencileri 
başka sınıfl ardan çocuklarla iddiaya girişirlerdi. Bu durum çok 
da rahatsız edici değildi. Ancak yıllar ilerleyip sınıfl ar büyüdük-
çe tepkiler de değişmeye başladı. “E, çok da torunu değilmiş-
sin. Kaç kuşak var arada. Ohooo!”. Bu cümleye verilebilecek 
bir cevabımız yoktu. Sonunda bir gün geldi ve bana hiç Namık 
Kemal konumuz değilken birkaç öğrenci yaklaşıp klasik soruyu 
sordular. Ben de her zamanki cevabımı verdim ve şok edici bir 
karşılık aldım. “Peki, madem öyle sen şu şiiri biliyor musun? 
G………..” Sorduklarının ne olduğunu buraya yazmayacağım. 
Son derece terbiyesiz bir beyitti. Yanaklarımın yandığını ve çok 
öfkelendiğimi hatırlıyorum. “Hayır, benim dedem asla böyle bir 
şey yazmadı!” diye bağırdığımı hatırlıyorum. Ama çocuklar be-
nim rahatsızlığımı görüp aynı beyiti tekrar tekrar okudular. O gün 
akşamüzeri eve geldiğimde gözlerim yaşlıydı. Ağabeyim odam-
da beni öyle görünce ne olduğunu sordu. Ben de anlattım. Ayrı 
okullara gittiğimiz için onun başına böyle şeylerin hiç gelmediği 
gibi bir yanılgıya düşmüştüm. Elini omuzuma attı ve “Bana da 
oluyor, üzülme. Üzüldükçe daha çok üzerine geliyorlar!” dedi. 
O günden sonra ben de, ağabeyim de mümkün olduğu kadar Na-
mık Kemal’den bahsetmemeye özen gösterdik. Bizi daha önceki 
yıllardan tanıyan öğretmenlerimiz, Namık Kemal’in kişisel eş-
yalarını getirmemizi rica ettiklerinde, eşyaların artık bizde olma-
dığını ve bu nedenle getiremeyeceğimizi söyledik. Arada bir es-
kiden beri bizi tanıyan okul arkadaşlarımız konuyu açıp da yine 
şiirler (!) kısmına dayandırınca oradan uzaklaşmayı tercih ettik. 
Bir seferinde iş öyle bir noktaya vardı ki, en yakın arkadaşım 
bile “Ama öyle deme, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Na-
mık Kemal’in nasıl biri olduğunu kabul etmeyi öğrenmelisin!” 
deme cüretini gösterdi. O zaman Büyük Büyük Dedem Namık 
Kemal’in, halkının eğitilmesi için kimlerin büyük büyük dedeleri 
ile mücadele etmek durumunda kaldığını çok daha iyi anladım. 
Yine de lise mezuniyet yıllığında “Yaprak, Namık Kemal’in to-
runudur ve bununla ‘çok’ övünür. Aralarındaki akrabalığı uzun 
uzun anlatır ve hepimizi bayıltır!” Yazılmasına engel olamadım. 
Daha sonraki yıllarda, girdiğim hiçbir ortamda çok olağanüstü 
bir durum olmadıkça Namık Kemal ile olan akrabalığımdan söz 
etmedim çünkü Büyük-Büyük Dedemin anısının böyle anlam-
sızca kirletilmesine yol açmak istemedim. Namık Kemal benim 
için sadece çok yakınlarımızla paylaştığımız aile sırrımız olarak 
kaldı. 
2015 yılı Ocak ayının parlak güneşli bir gününde, eşimle evlen-
dik. Ankara’da bu kadar güzel bir kış gününe her zaman rast-
lanılmaz. Eşimin Tekirdağ nüfusuna kayıtlı olması nedeniyle 
aramızda zaman zaman yaptığımız “Öz’üne döndün” şakasının 
devamı olarak, 2017 yılı baharında eşimin kuzenlerinden biri 
bize Tekirdağ’daki Namık Kemal Evi’nden bahsetti. O bizim 
daha önce Tekirdağ’ı ziyaret ettiğimizi düşünmüştü, ancak ben 
daha önce hiç Tekirdağ’a gitmemiştim. Kuzenimiz, Müze’nin 
güzelliğini anlatınca, içimde görmek için bir heyecan oluştu. 
Adına bir üniversite ve bir müze kurulmuş olan Namık Kemal 
sanki bizi çağırıyordu. Yine de hayat düzeni içinde Tekirdağ’a 
gidip müzeyi görmemiz ancak 2017 yılının Temmuz ayında ger-
çekleşti. İlk defa gördüğüm Tekirdağ’ı çok sevdim. Ben geçmiş-
teki deneyimlerimden sonra, Namık Kemal’in adına bir müze 
kuracak kadar kendisine değer veren kişilere bile ilk anda “Ben 
Namık Kemal’in torunuyum!” dememek kararındaydım. Niye-
tim sadece Müze’yi gezip, verilen emeği herhangi biri gibi takdir 
etmekti. Ancak eşim Müze’nin idari odasında oturan Sezai Kurt 
ve Sezai Özgenç beylerle hemen kaynaştı ve onlara “Sizlere Na-
mık Kemal’in torununu getirdim!” dedi. Yıllar boyunca bu müze 
için Mehmet Sezer Bey ile birlikte emek vermiş olan Namık Ke-
mal Derneği’nin çok değerli üyeleri ile tanışma şansına böylece 
sahip olduk. “Yıllardır biz böyle çalışırken sizler neredeydiniz? 
Niye hiç gelmediniz?” diye soranlara, “İşte şimdi geldik; bundan 
böyle beraberiz!” diyebildik. Farklı şehirlerde ve hatta ülkeler-
de yaşadığımız için her an her anma programına katılamasak da, 
Namık Kemal’in vatan sevgisini, safl aştırılmış Türkçe ve ortak 
dil idealini, eğitimin ışığı ile aydınlanmış toplum yaratma arzu-
sunu bulunduğumuz her yerde kalplerimizde taşıdığımız, düşün-
ce ve tutumumuza yansıttığımız sürece hepimiz Namık Kemal’in 
torunlarıyız. Ortak bir amacın çocuklarıyız. 
“Sen ezeldin cevrine ey dilşiken mahsun ben mahsun
Felek gülsün sevinsin işte sen mahsun ben mahsun
Ölürsem görmeden millette ümit ettiğim feyzi
Yazılsın seng-i kabrime vatan mahsun ben mahsun.”
Namık Kemal, 1840-1888

NAMIK KEMAL’İN AİLESİ

BAŞTARAFI SAYFA 10’DA
Ancak Osman Paşa’ya karşı ha-
set ve düşmanlık bununla da kal-
mamıştır. Osman Paşa ,Eğr�boz 
adasını karaya bağlayan köprü-
yü geç�p ma�yet� henüz karada 
�ken,köprü berhava ed�lm�ş ve Os-
man Paşa adada tek başına kal-
mıştır. İşte bu sırada ,İstanbul’dan 
husus� surete gönder�lm�ş ,olan 
Kapucubaşı,koynundan çıkardığı 
�dam fermanını Osman Paşa’ya 
okumuş ve �k� rekat namaz kılma-
sına müsaade ederek başını kes�p 
İstanbul ‘a  get�rm�şt�r.;
O sırada Osman Paşa’nın kardeş� 
Al� Bey ,sarayda �çağalığı vaz�fes�-
n� görmekted�r. B�r gün yemekten 
sonra el�n� yıkayan pad�şaha ,le-
ğen tutarken kardeş�n�n kes�k başı 
kend�s�ne göster�lm�şt�r. Hünkar 
‘’As�zade k�ş� Al� Bey  g�b� olmalı-
dır. Halbuk� kardeş�,uğraşa uğraşa 
,başını yed�’’ dey�nce kardeş�n�n 
kes�k başını gören Al� Bey  neye 
uğradığını b�lemem�ş,leğen� derhal 

bırakıp ,pad�şaha dönerek’’Sana 
h�zmet edene lanet olsun,’’dem�ş 
ve saraydan çıkmıştır.
Rat�p Paşanın 41 evladından ve 
Osman Paşanın küçük kardeş-
ler�nden olan Asaf Paşa �le Nejat 
Bey de babaları g�b� devr�n ünlü 
k�ş�ler�nden oldular. Her �k�s�n�n de 
d�vanları vardır. En küçük kardeş-
ler�  Şemsett�n Bey �se III.Sultan 
Sel�m’�n ma�yet�nde ,uzun 
müddet çalışmıştır.III.
Sel�m’�n tahttan �nd�-
r�lmes� üzer�ne ,sa-
raydan ayrılmış 
IV.Sultan Mus-
tafa �le II.Sultan 
Mahmut tara-
fından yapı-
lan davetler� 
reddederek 
,’’Ben b�r ada-
ma h�zmet 
e d e r � m . ’ ’ 
S ö z l e r � y l e , 
sarayda h�ç-
b�r vaz�fe kabul 
e tmem�ş t � r. İ ş te 
Namık Kemal,bu 
Şemsett�n Bey’�n toru-
nudur.
Namık Kemal’� �nceley�p ,da-
madı Rıfat Bey’e anlattığına 
göre,Şemsett�n Bey’�n 101 yaşın-
da �ken b�r oğlu dünyaya gelm�ş-
t�r k� ,bu Namık Kemal’�n babası 
Mustafa Asım Bey’d�r.
Namık Kemal’�n dedes� olan bu 
Şemsett�n Bey,109 yaşındayken-
nüzül �sabet ederek ölmüştür.
Namık Kemal’�n babası Mus-
tafa Asım Bey münecc�md�. 
Münecc�m,yıldız b�l�m�yle uğraşan  
ve ondan ahkam çıkaranlara ver�-
len b�r sıfattır. 

Osmanlı saray teşk�latında öneml� 
b�r yer� vardır.Namık Kemal’�n ba-
basının mesleğ� buydu.Ga�pten 
bazı sez�nt�ler� olur,bunları yo-
rumlardı. Rüyalara �nanır,kader� 
ve alınyazısını soğukkanlılık-
la karşılardı. Tasavvufl a da uğ-
raşmıştı. Bektaş�l�ğe mey�ll� 
hoşsohbet,hoşgörülü,sevecen b�r 
adamdı. Kısa boylu ,beyaz sakallı 

hal�yle ,çevres�nde çok sev�len 
b�r k�ş�yd�.

Mustafa Asım Bey ,bü-
yükle büyük,çocukla 

çocuk olurdu. Çok 
şakacı ve sohbet 
adamıydı. İçk�-
y� çok severd�. 
Gerek Namık 
Kemal’le,gerek 
�k�nc� karısın-
dan olan küçük 
oğlu Naş�t �le b�r 
sofrada oturup 

,kadeh tokuştu-
racak kadar arka-

daşlık edeb�l�rd�.
büyük bey çap-

kındı da…Ama son 
defa evlend�kten ve 

genç b�r kız aldıktan son-
ra duruldu! Oğlundan Sakız 
rakısı,zeyt�nyağı,reçel g�b� şey-
ler� hemen her mektubunda �s-
terken b�r keres�nde,’’70 yaşıı 
geçt�ğ� halde,gönlüm b�rkaç defa 
evlenmek �st�yor!’’d�yerek şakalar 
yapardı. Büyük Bey ,aydın ve uy-
gar b�r k�ş�d�r. Namık Kemal’�n 27 
yaşında,Avrupa’ya kaçışında,onu 
asla muaheze etmem�şt�r. Oğ-
lunun �ler� görüşlü b�r mücadele 
adamı olarak yet�şmes�n� h�ç ya-
dırgamamıştır. Oğlunun karısını 
ve m�n� m�n� �k� çocuğunu bağrına 

basarak,kend�s�n� onların h�zme-
t�ne verm�şt�r. Bu suretle Namık 
Kemal’�n gözler�n� arkada bırak-
mamıştır.
Bu arada Büyük Bey’�n b�r başka 
merakına da burada değ�nmek ge-
rek�r. Onun merakı rütbe ve  n�şan-
dır! Bunlar ,o dev�rde,revaçta olan 
ve memurun özlem duyduğu ve 
bekled�ğ�  şeylerd�r. 
Bu konuda oğlunun aracılık etme-
s�n� �ster!
Namık Kemal’�n ölümünden son-
ra tüm neşes�n� kaybeden Büyük 
Bey,Beş�ktaş’ta yen�  b�r eve taşın-
mış. Yıldız �lm� �le uğraşıp,84 ya-
şında ölmüştür.
Şa�r�m�z�n ana tarafı, Arnavutluk’ta 
Kon�çe lakabıyla şöhret� olan 
Zeynel Bey’e dayanıyor. Zeynel  
Bey’�n oğlu Rüstem Bey ,onun 
oğlu da Abdullat�f Paşadır. Bu 
bakımdan Namık Kemal’�n anası 
tarafından ,Tepedelenl�ler ve D�no-
larla akrabalığı vardır. Tepedelenl� 
a�les�nden olan ünlü romancımız 
Abdülhak Ş�nas� H�sar’ın a�le şe-
ceres�nde Namık KemaL’�n de adı 
geç�yor.
Namık Kemal’�n annes�n�n babası 
Abdullat�f Paşa,aslen medreseden 
yet�şm�ş,sarıklı b�r d�n adamıy-
mış.1827 yılında ,Val�de Sultan 
vakfından olan -o  sıralarda Os-
manlı ülkes� arasında bulunan- 
At�na Voyvodalığına (mutasarrığ-
lığına) tay�n ed�lm�ş. Yunan�stan’ın 
�st�klal� üzer�ne ,bu topraklar terk 
ed�lm�ş olduğundan, Abdüllat�f 
Paşa İstanbul’a gelm�ş. 
Burada kend�s�ne paşalık rütbes� 
ver�lm�ş. Yed� yaşında öksüz kalan 
Namık Kemal’� dedes�  Abdullat�f 
Paşa �le anneannes� Memduha 
Hanım büyütmüştür.

Namık Kemal’in oğlu ve torunları
BAŞTARAFI SAYFA 10’DA
Al� Ekrem Bey,b�r taraftan sa-
rayda kat�pl�k yapıyor,b�r taraf-
tan da H.Nad�r takma adı �le 
manzumeler yazıyordu.Gerç� 
yazdıkları,babası ayarında de-
ğ�ld�.Fakat Namık Kemal’�n oğlu-
dur d�ye �t�bar görmekteyd�.Pek 
naz�k,muaşeret usuller�ne fazla-
sıyla vakıf,münevver b�r Babıal� 
efend�s�yd�.Saray’da uzun müd-
det kat�pl�kten sonra,Kudüs Mu-
tasarrıfl ığına tay�n olundu.Ş�md�k� 
Akden�z’dek� adaların çoğu o za-
man b�z�md�.Bu adaların val�l�ğ�n� 
yaptı.1908 �nk�labından sonra Na-
mık Kemal’�n oğlu hakkındak� gö-
rüşlerde �tt�hatçılar �k�ye ayrıldılar.
B�r kısım �tt�hatçı �darec�ler,onun 
azl�ne g�tt�ler.Büyük Kab�ne za-
manında Al� Ekrem,aynı vaz�feye 
�ade ed�ld�.Daha sonra İstanbul 
Edeb�yat Fakültes�’nde profesör-
lük yaptı.Bu arada Galatasaray 
Sultan�s�’nde,Asker� l�selerde ede-
b�yat dersler� okuttu.Büyük  acılara  
uğrayan Al� Ekrem,son yıllarını bu-
nalım ve sıkıntı �çer�s�nde geç�rd�.
  Namık Kema�l’�n oğlundan olan 
torunları,kend�s�n�n ölümünden 
sonra doğdular.
  Namık Kemal’�n Al� Ekrem’den 
olan �lk torunu,11 Mart 1896’da 
doğdu.İsm�n� Mehmet Kemal 
Cezm� koydular.Cezm�,Namık 
Kema�l’�n ünlü b�r eser�n�n adıdır.
Al� Ekrem,babası Namık Kemal’�n 
kend�s� hakkında Avrupa’da tahs�l 
yaptırmak arzusunu oğlu Cezm� 
�ç�n uygulamak �sted�.Onu Namık 
Kemal’e layık b�r torun olarak ye-
t�şt�rme arzusundaydı.Cezm�’n�n 
mus�k�de büyük kab�l�yet� var-
dı.Mektep sıralarında verd�ğ� 
konserler,onu küçük b�r yıldız ola-
rak bel�rt�yordu.
Cezm�,evvela İstanbul’da Türk ve 
yabancı mekteplerde okutuldu.
Sonra İsv�çre’ye gönder�ld�.Orada 
b�lg�s�n� ve tahs�l�n� �lerletmekle 
kalmadı,mus�k� sahasında ün ya-

pacak b�r kab�l�yet alarak yurda 
döndü.İstanbul’da da husus� suret-
te müz�k dersler�ne devam ett�.O 
zaman Al� Ekrem Bey,Boğaz’da 
Arnavutköy’de oturuyordu. 
Cezm�’n�n müz�k hocası,Belç�kalı 
evl� b�r kadındı.O da Büyükada’da 
oturuyordu.Cezm�’ye ders vermek 
�ç�n bazen evler�ne gel�r,bazen de 
Cezm� onun ev�ne g�derd�.İşte ne 
olduysa bu sıralarda oldu.Müz�k 
nağmeler� �çer�s�nde genç talebe 
�le ondan çok yaşlı,çoluk çocuk 
sah�b� hoca arasında başlayan 
aşk alev�,Cezm�’n�n kalb�n� ve ka-
fasını yakmaya başladı.Belç�kalı 
kadın,Cezm�’n�n kend�s�ne olan bu 
çocukça meyl�n� b�l�yor,onu kırma-
dan münasebetler�n� normal şek�l-
de devam ett�rmeye çalışıyordu.
Ruh sıkıntıları �çer�s�nde s�n�rler� 
bozulan Cezm�,bu kadını kocasın-
dan b�le kıskanmaya başladı.
Müz�k ses� arasında doğan bu 
aşkı Cezm� yenemed�.Çok has-
sas ve b�raz da hasta ruhluydu.6 
Mart 1917 günü,Ş�şl�’de en�ştes� 
o zamank� Ayan Re�s� Menemen-
l�zade R�fat Bey’�n ev�nde onun 
tabancasını ele geç�rerek �nt�har 
ett�.Yakında oturan Doktor Ar�st�d� 
Paşa,�lk �mdada koşanlardan oldu.
Cezm�’y� yaralı olarak Ş�şl� Çocuk 
Hastanes�’ne kaldırttı.Bütün İs-
tanbul çalkalanmıştı.Cezm�,�nt�har 
teşebbüsünden �k� gün sonra has-
tanede öldü.Büyük b�r cenaze me-
ras�m� yapıldı.Namık Kemal’�n oğ-
lundan olan �lk torunu,genç yaşta 
toprağa ver�ld�.Bu cenaze meras�-
m�n� başta gözler� yaşlı olarak dev-
r�n sadrazamı Sa�t Hal�m Paşa �le 
Talat Bey,Mal�ye Nazırı Cav�t Bey 
ve Hüsey�n Cah�t Bey g�b� İtt�hat ve 
Terakk�’n�n tanınmış k�ş�ler� tak�p 
ett�ler.Cezm�’n�n fec� şek�lde haya-
tına kıyması,Namık Kemal a�les�n� 
per�şan ett�.Zavallı babası şa�r Al� 
Ekrem, bu felaket karşısında Re-
ca�zade Mahmut Ekrem’�n genç 
yaşta ölen oğlu Nejat �ç�n yazdığı 

mers�yelere benzer manzumeler 
yazarak kend�n� avutmaya çalıştı.
  Namık Kemal’�n oğlundan olan 
�lk kız torunu,1899 yılında doğdu.
Yıldız Sarayı’ndan armağanlara 
boğulan bu kızın adını Sultan Ab-
dülham�t koydu.Ne var k� aynı za-
manda b�r edeb�yat adamı olan Al� 
Ekrem,pad�şahın verd�ğ� adı be-
ğenmeyerek Masume’ye dönüş-
türdü.Masmav� gözler�yle güzell�ğ� 
d�llere destan olan bu kız,�k� defa 
evlenmes�nden mutlu olamayarak 
ayrıldı.Son eş� Mısırlı akrabaların-
dandı.Bu nedenle Mısır’a g�tt�.Ora-
da 28 yaşındayken t�fodan öldü.Bu 
�k� ölüm şa�r babayla,hassas an-
nen�n yürekler�n� paramparça ett�.
Şa�r baba,şu dörtlüğü yazdı.
 Yavruların annes�ne ded�m k�,
 İk� kalbe az gel�rd� b�r mezar.
Yalnız kalsın Cezm� sen�n kalb�n-
de,
 Kalb�mde de Masume’n�n kabr� 

var…
Namık Kemal’�n oğlundan olan d�-
ğer kız torunları Selma Ekrem �le 
Beraat Hanımlardır.Selma Hanım 
1902,Beraat Hanım 1905 yılında 
doğdular.Beraat Hanım çocuksuz 
öldü.Selma Hanım hemen he-
men 60 yılını Amer�ka’da geç�rd�.
Esk� geleneğe,çarşafa g�rmeye 
�syan ett�ğ� �ç�n Amer�ka’ya g�t-
m�şt�.Orada bu konu üzer�ne yaz-
dığı k�tap çok tutundu.Ama onu 
Amer�kalılar,Türk yemekler� üzer�-
ne yazdığı meşhur k�tabıyla tanır-
lar.Küçük hemş�res� Beraat’ın ölü-
mü üzer�ne İstanbul’a geld�.Ondan 
ne kalmışsa tasf�ye ett�.Dedes�n-
den ve babasından kalan evrakı 
da bağışlarla değer�n� b�lecek yer-
lere ve k�ş�lere verd�.B�r daha yur-
da dönmemek üzere Amer�ka’ya 
g�tt�.Selma Bolayır h�ç evlenmed�.
Bu suretle Namık Kemal’�n oğlun-
dan gelen nesl� sona erm�ş oluyor.
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Al� Ekrem Bolayır


